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Kun. klebonas E. Abromaitis (viduryje) po padėkos mišių. Kairėje 
kun. A. Zakaranskas, dešinėje kun. kleb. A. Karoblis.

Didingas lietuviu jaunimo žygis j Washingtona

PAGERBTAS KUN. KLEB. E. ABROMAITIS
CHICAGO. — Užvakar ir va

kar šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje ir jos salėje bu
vo nepaprastos iškilmės: kun. 
klebonas Edvardas Abromaitis 
paminėjo savo kunigystės 25 me 
tų sukaktį.

Jubiliatas kun. klebonas Ed
vardas Abromaitis, asistuoja
mas kun. A. Zakarausko ir kun. 
kleb. A. Karoblio, užvakar 1 vai. 
p. p. atnašavo padėkos mišias, 
įspūdingai giedant Šv. Kryžiaus 
parapijos chorui ir “Dainavos” 
ansambliui. Pamokslą pasakė 
kun. V. Mikolaitis, apibūdinda
mas kunigo Edvardo gražų, ma
lonų ir švelnų būdą. Bažnyčia 
buvo beveik pilna jubiliato drau
gų bei gerbėjų.

Baigus gražias ir reikšmingas 
iškilmes bažnyčioje, sukaktuvi
ninko giminės, draugai, artimie
ji bei geri pažįstami iš įvairių 
parapijų sugužėjo į jo parapijos 
gražią salę, kur visų atvykusių 
laukė iškilmingi pietūs, paga
minti Šv. Kryžiaus Motinų drau-

BAISI
KATASTROFA

VIETNAME
BIEN HOA, Vietnamas. — 

Vakar apie 40 JAV lėktuvų bu
vo sunaikinta ir sužalota, įvykus 
sprogimams amerikiečių strate
ginėje bazėje Bien Hoa. Mažiau
sia 33 amerikiečiai žuvo sprogi
mų metu, 99 sužeisti, 9 vietna
miečiai žuvo.

Maj. gen. Josep H. Moore, 
JAV-bių aviacijos 2-sios divizi
jos vadas, pareiškė, kad sprogi
mai įvykę ne dėl sabotažo ar 
priešo veiklos, bet tai buvę neti
kėti ir nelaimingi atsitikimai.

Kai kuriuose B-57 Camberra 
lėktuvuose buvo padegamosios 
bombos.

— Britanija per tarptautinį 
banką gauna iš 10 valstybių 
vieną bilijoną 400 milijonų pas
kolą sterlingui išlaikyti dabar
tiniame lygyje.
- — Vak. Vokietijoje 1964 m. 
parduota 9 milijonai 700 tūkst. 
lošimo kortų.

— “Kazachstanskaja Pravda” 
rašo, kad konditerijos gamyk
los inžinierius nuteistas mirti, 
o jo 10 bendradarbių nuo 2 iki 
15 metų kalėti, nes nusuko vals
tybei apie 28,000 svarų.

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, 

Gailė.
Gegužės 18 d.: šv. Venanci- 

jus, Erdvilas.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, vėsiau.

Sauiė teka 5:30, leidžiasi 8:04

gijos narių (ypač besirūpinan
čių parapijos mokykla), čia bu
vo ne tik medžiaginio, bet ir dva 
sinio maisto, šį dvasinį maistą 
pateikė parapijos pradžios mo
kyklos vaikai, suvaidinę vaizde
lį “Kunigas”, žinoma, į šį dar- 
daug sielos įdėjo seselės kazi- 
mierietės mokytojos. Todėl vai
dinimas, sveikinimai (mokinių 
ir jų draugijų) buvo gyvi. Sce
ną papuošė Bruce Williams, 
aukštesnės mokyklos studentas, 
menišku aukos paveikslu. Mo
kyklos vaikų programai akom- 
ponavo muzikas P. Armonas.

Vaikams nulipus nuo scenos, 
ten pasirodė iškilus solistas Al
girdas Brazis, kuris ypač sve
čius užbūrė savo Valentino mal
da iš operos “Faustas”, akom
panuojant Marijai Mondeikaitei- 
Kutz.

Sveikinimai
Naujų ateivių vardu jubiliatą 

pasveikino dr. J. Meškauskas, 
Jolita Kriaučeliūnaitė ir Vida 
Kriaučeliūnaitė, džiaugdamiesi 
jo lietuviška dvasia (kai kurių 
naujų ateivių vardu duota kun. 
kleb. Abromaičiui spalvota tele
vizija).

Prel. I. Albavičius, pakrikšti
jęs jubiliatą šv. Jurgio parapi
joje, linkėjo būti nepalaužiamam 
ir eiti savo Krikštytojo pėdomis.

Vyskupas Vincentas Brizgys 
džiaugėsi, kad sukaktuvininkas 
palaiko gražias tradicijas, palik
tas a. a kun. klebono Aniceto 
Linkaus. Taip pat jubiliatą svei

Dramatiškas posūkis Vak. Vokietijos ir Izraelio santykiuose
CHICAGO. — Atšventus ant

rojo- pasaulinio karo pabaigos ir 
Hitlerio Vokietijos nugalėjimo 
20 m. sukaktį, Vakarų Vokieti
ja ir Izraelis sutarė pilnutinį 
abiejų kraštų bendradarbiavi
mą. Po karo sukurta ir daug te
ritorijos netekusi Vakarų Vo
kietija su septyniolikos metų 
amžiaus sulaukusia Izraelio vals 
tybe praėjusį ketvirtadienį pa
sirašė diplomatinių santykių už
mezgimo sutartį. Abu kraštai 
pasiryžo pradėti pilnutinį bend
radarbiavimą politinėje, ekono
minėje ir kultūrinėje plotmėje. 
Posūkis dramatiškas, bet iš abie 
jų pusių gerai apgalvotas ir ne 
atsitiktinis. Izraelis gerai žino, 
jog Izraelio teritorijoje gyvena 
tūkstančiai žydų, išsigelbėjusių 
iš nacių koncentracijos stovyk
lų, kuriems bus nelengva įvykį 
suprasti ir išgyventi. Izraelio 
ambasadorius Vakarų Vokieti jo 
je gal dar ras nacizmo ir anti
semitizmo pėdsakus. Betgi ap
linkybės verčia Izraelį nepasi
duoti sentimentams ir šaltai ap
valdyti jautrias nuotaikas, ku
rios tebėra gyvos Izraelyje ir 
pasaulyje dėl žydų naikinimo
Hitlerio užvaldytoje Europoje, gipto Nasseris valstybinio vizi

WASHINGTON, D. C. — 
Kaip jau buvo skelbta, praėjusį 
šeštadienį, gegužės 15 d., Wa- 
shingtone, D. C., buvo didžiulės 
demonstracijos, suorganizuotos 
lietuvių jaunimo iš New Yorko, 
paremti prezidento L. Johnsono 
politikai prieš komunizmą. De
monstracijose prie Baltųjų Rū
mų apie tris valandas demonst
ravo daugiau kaip 2,000 lietu
vių su apie 500 įvairių plakatų. 
Praeivių dėmesį atkreipė ne tik 
patys šūkiai ir gausi jaunimo 
demonstracija, bet ir lietuvai-

kino Marijonų provinciolas kun. 
dr. V. Rimšelis, Lietuvos gene
ralinis konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis savo ir Lietuvos at
stovo J. Kajecko vardu. J. Kuz- 
mickienė pasveikino Moterų 
draugijos vardu, įteikdama do
vaną. Sveikino ir Šv. Antano pa
rapijos šv. Vardo draugija (jos 
pirmininkas yra dr. Atkočiū
nas ir daug kitų.

Jubiliatas kun. klebonas E. 
Abromaitis visiems tarė didelį 
ačiū.

Pietums ir meninei progra
mai sumaniai vadovavo kun. 
Antanas Zakarauskas, Šv. Ka
zimiero seserų kapelionas.

Jubiliatas, asistuojamas kun. 
A. Miciūno, MIC, ir kun. A. 
Naudžiūno, MIC (irgi sukak
tuvininkų), vakar po padėkos 
mišių pavaišino parapijos sa
lėje savo parapiečius ir kitus.

-O-
Sovietai atsilikę

anglies pramonėje
MASKVA. — Sovietų Rusi

ja labai atsilikusi anglies pra
monėje. Rezervai jos teritorijoje 
yra labai nedideli, o rūšis yra 
labai menkos vertės.

Sovietų Rusijos anglies pra
monė mažai kuo padidėjo nuo 
1913 metų, nors darbininkų skai 
čius kasyklose buvo padidintas.

Nelaimingų atsitikimų- sovie
tų kasyklose yra aštuonis kar
tus daugiau nei Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse. Dirba di
delis nuošimtis moterų.

Vakarų Vokietijai sprendimas 
nėra eilinis. Rinkiminiais me
tais diplomatinių santykių su 
arabais praradimas, kuris gali 
vesti prie Rytų Vokietijos pri
pažinimo iš arabų pusės, ir vo
kiškosios įtakos arabų pasau
lyje sugriovimas yra pavojingas 
dalykas. Faktas įvykęs, o atei
tis parodys jo vertę.

Santykius su Vakarų Vokieti
ja pradėjo gerinti Izraelis, kai 
prieš keletą metų New Yorke 
susitiko tuometinis Izraelio min. 
pirmininkas Ben Gurion ir tuo
metinis V. Vokietijos kancle
ris Adenaueris. Abiejų kraštų 
ministerių pirmininkų kelionė 
tuo pačiu metu į Ameriką nebu 
vo atsitiktinė. Ben Gurion pir
masis aplankė Adenauerį, kaip 
amžiumi jaunesnis. V. Vokie
tijoj ir Izraelyje įsteigtos nedi
delės abiejų kraštų misijos toles 
niems santykiams plėsti.

Keletą metų trukęs tylos lai
kotarpis baigėsi, kai V. Vokie
tija pradėjo Izraeliui parduoti 
iš Amerikos pirktus tankus ir 
kitus ginklus. Keršydamas E-

TELEFONINIS PRANEŠIMAS IŠ WASHINGTONJ D. C.
čių tautiniai drabužiai. Daugu
ma žmonių aiškiai pritarė lie
tuvių šūkiams, tarp kurių bu
vo net tokių: “Mano senelė Lie
tuvoje — išlaisvinkit ją!” (šį 
plakatą nešė vaikai), “Komu
nizmas — vergų valstybė” ir kt.

Paskiau visa demonstracija 
tvarkingai nužygiavo prie prezi
dento Lincolno paminklo, kur, 
prel. J. Balkūnui atkalbėjus mal
dą, buvo padėtas vainikas ir su
giedota “Marija, Marija”. Iš ten 
visi nuėjo į Arlingtono kapines 
ir padėjo vainiką prie preziden
to J. Kennedy kapo. Demonstra
cijai vadovavo Antanas Mažeika 
iš New Yorko. Washingtono ra
dijas ir televizija apie lietuvių

KONGRESAS APIE PADĖTI 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

WASHINGTON, D. C. — At
stovų Rūmų pakomisė, atsižvelg 
dama į kongreso narių rezoliu
cijas kelti Baltijos valstybių 
klausimą, nuo šiandien (gegu
žės 11 d.) pradės apklausinėti 
apie padėtį sovietų pavergtoje 
Lietuvoje, labiausiai apie tikėji
mo padėtį, antisemitizmo reiški
nius.

Naujausios žinios
— Pietri Korėjos prezidentas 

atvyko į Washingtoną vizito.
— Prezidentas Johnsonas šian 

dien paprašys Kongresą suma
žinti 4 bilijonus dolerių mokes- 
šių (akcizinius mokesčius) per 
5 metus. Tų mokesčių sumažini
mas paliestų įvairias prekes, 
ypač automobilius.

— Jungt. Tautų generalinis 
sekretorius U Thant paprašė Ve 
necuelos diplomatą vykti į Do
mininkonų Respubliką susipažin 
ti tensu padėtimi.

— Ką tai reiškia? Vakar bu
vo jau ketvirta diena, kai JAV- 
bių kariniai lėktuvai nebombar
davo karinių įrengimų šiaurės 
Vietname. Gal tai įžanga į tai
kos derybas.

Ko siekia Izraelis ir ko tikisi Vakarų Vokietija
to pakvietė Rytų Vokietijos dik atšauks raketų mokslininkus,
tatorių Ulbrichtą. Kiekviena V. 
Vokietijos vyriausybė, perimda
ma pareigas, pakartodavo: ji 
nutrauks diplomatinius santy
kius su tais kraštais, kurie pri
pažins Rytų Vokietiją. Tai pa
kartojo Egipto Nasseriui ir 
kancleris Erhard, kartu sustab- 
dydamas dar nebaigtas prista
tyti ginklų siuntas Izraeliui. 
Ulbrichto vizitas liko neatšauk
tas, jis priimtas kaip valstybės 
galva, bet Rytų Vokietija pri
pažinimo negavo. Betgi įvykių 
raida nebesustojo ir nuriedėjo 
ligi Izraelio ir V. Vokietijos dip
lomatinių santykių užmezgimo.

Ko siekia Izraelis 
Didėjanti arabų pasaulio grės

mė vertė Izraelį ieškoti naujų 
draugų, kur tik jų galima rasti. 
Izraelis gerai žinojo, jog arabiš 
kieji kraštai — Libija, Moro- 
kas ir Tunisas — su V. Vokieti 
ja diplomatinių santykių nenu
trauks. Tai reiškia, jog arabų 
pasaulyje trintis padidės, iš ko 
Izraelis turės naudos. Diploma
tinių santykių užmezgimas reiš
kia, jog V. Vokietija iš Egipto

demonstraciją labai plankiai at
siliepė. Policijos ir valdžios pa
reigūnai pasakė, kad ši demonst
racija pasižymėjo nepaprastu 
tvarkingumu ir kultūringumu, 
buvo graži ir įspūdinga.

Šios didžiulės demonstracijos 
pabaigoje speciali delegacija, ku 
rią sudarė A. Mažeika, A. Bud
reckas, A. Sniečkus, P. Witėnas, 
R. Ligeckas ir I. Sandanavičiūtė, 
dalyvaujant “Draugo” koresp. 
G. Krivickienei, buvo priimta 
Baltuosiuose Rūmuose. Priėmė 
prezidento L. Johnsono įgaliotas
L. White ir Valstybės sekreto
riato vardu — M. Cieplinski. A. 
Mažeika Baltuosiuose Rūmuose 
padarė pranešimą, kurį pakarto-

Iš pabaltiečių 
sportininkų varžybų
CHICAGO. — Šeštadienį Vidu 

rio Vakarų Apygardos vyrų 
krepšinio rinktinė nugalėjo lat
vių rinktinę 113:98. Mergaičių 
tinklinyje lietuvaitės laimėjo 
prieš latvaites. Plačiau kitą kar
tą.

David J. McDonald (kairėje), dabartinis plieno darbininkų unijos pir
mininkas, ir naujas šios unijos pirmininkas I. W. Abel, kuris dabar 
yra unijos sekretorius — iždininkas Abel birželio 1 d. pradės eiti 
plieno darbininkų unijos pirmininko pareigas.

taip pavojingus Izraeliui. Jei da 
lis nesutiktų išvažiuoti, greičiau 
šiai netektų V. Vokietijos pilie
tybės ir jų ateitis priklausytų 
grynai nuo Egipto malonės. Iz
raelis siekia V. Vokietijos eko
nominės paramos savo saugu
mui užtikrinti. Jei 9 ar 10 ara
bų kraštų pripažins Rytų Vokie 
tiją, Izraelio ir V. Vokietijos
bendradarbiavimas gali išsiplė- zidentas De Gaulie St. Daunys 
toti į ginklų prekybą.

Ko laukia Vakarų Vokietija 
Izraelio valstybė maža, bet

Izraelio įtaka laisvajame pašau 
lyje didelė. Laisvojo pasaulio di
džioji spauda, radijo ir televizi
jos programos jautrios Izrae
liui. Nacinės Vokietijos laikų 
priminimas, taip dažnas ir skau 
dus V. Vokietijai, nėra pasibai
gęs ir dabar. V. Vokietija tiki
si, jog dabar tokia informacija 
liks aptildyta. Diplomatinių san 
tykių užmezgimas reiškia, jog 
Izraelis pripažįsta V. Vokietiją 
kaip vienos ir nedalomos Vokie
tijos atstovą. Didžioji laisvojo 
pasaulio spauda dažniau pri
mins Vokietijos suvienijimo bū-

Kauno arkivyskupijos
valdytojo likimas

NEW YORKAS. — “Darbi
ninkas” (gegužės 14 d.) pranešė 
šią žinią:

“Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdytojas 
kan. Juozas Stankevičius nuo š. 
m. gegužės 7 d. nebėra tose pa
reigose. Jo vietoje buvo. išrink
tas prel. J. Labukas.

Ai’ kan. J. Stankevičius pasi
traukė, ar buvo pašalintas, tuo 
tarpu žinios nėra. Būdinga, kad 
į Vatikano susirinkimo trečiąją 
sesiją kan.. J. Stankevičius nebu
vo išleistas”.

jo NBC radijo tinklas. Prieš tai I lietuvių reikalais ir lietuvaičių 
apie lietuvių manifestaciją vie- tautiniais drabužiais. Lietuvių ir 
nos Baltųjų Rūmų koresponden- Lietuvos bylos reikalui ši de 
tės rūpesčiu pranešė šešios radi- monstracija padarė didelį patar- 
jo stotys. Baltųjų Rūmų atsto- navimą, parodydama lietuvių jė- 
vai ir korespondentai domėjosi' gą ir organizuotumą.

INDONEZIJOS ŽYGIAI 
PRIEŠ MALAIZIJA

SINGAPŪRAS. — Nors pas
taruoju metu Vietnamas laiko
mas karščiausia Azijos vieta ir 
spaudoj gana retai užtinkame ži
nių iš Malaizijos federacijos, ta
čiau ši pastaroji jaučia Indone
zijos prezidento rūstybę.

Malaizijos kareiviai, Britani
jos marinų pagelbiniai, neseniai 
susekė 37 indonezų desantininkų 
partizanus ir juos sunaikino, ki
ti 33 partizanai buvo surasti sun 
kiai prieinamosiose džiunglėse 
ir paimti nelaisvėn.

Sukamo keičia savo taktiką 
kovoj su Malaizija: iki šiol jis 
siuntė diversantus į tirštai gyve
namus vakarų Malaizijos rajo
nus, pavesdamas jiems kontak
tuoti ir jungtis į partizanus vie
tinius malaiziečius, bet pasiro
dė, kad šie pastarieji visai neno
ri ir nekenčia indonezų ir jų pre
tenzijų į Malaiziją. Todėl Sukar-

no pakeitė savo taktiką: dabar

tinumą. Spauda praneša, jog V. 
Vokietijos kancleris Erhard pa
kviestas į Ameriką. Būkim tik
ri, jog jį sutinkančių ambasado
rių eilėse bus ir Izraelio amba 
sadorius Amerikoje.

V. Vokietija turės ir nuosto
lių. Dauguma arabų kraštų su 
V. Vokietija nutrauks diploma
tinius santykius, iš jų keli tai 
jau padarė. Buvusią V. Vokie
tijos įtaką arabų pasaulyje grei 
čiausiai praplės Prancūzijos pre

iš desantinių valčių naktimis iš
kelia į negyvenamą pajūrį savo 
ištreniruotus partizanus, kurie 
turi negaišdami veržtis kuo gi
liau į džiungles ir ten kurti par
tizanų centrus; jiems įsakyta 
griežtai vengti susitikimų su vie 
tos gyventojais, o rytų Malaizi
ja yra daug rečiau apgyvendin
ta, todėl joje lengviau išvengti 
susitikimų su vietos gyvento
jais. Malaizijos desantiniai lai
vai ir minogaudžiai stropiai pat
ruliuoja Malaizijos pakrantes ir 
dažnai sustabdo Indonezijos de
santinius laivus, kurie pastaruo
ju metu atsišaudo, nesutinka ge
ruoju eiti į nelaisvę, o tai rodo, 
kad partizanauti Malazijoj Su
kamo skiria reguliarius savo ar
mijos karius, specialiai pareng
tus partizaniniam karui

Anksčiau diversantai kreipėsi 
į vietos malajus, prašydami val
gyti. Dabar, kai svorio centras 
iš vakarų perkeltas į rytus, par
tizanai turi maitintis tuo, ką 
gauna iš Indonezijos ir ką suran
da džiunglėse. Aplamai imant, 
gaunasi įspūdis, jog Indonezijos 
desantininkai — partizanai pasi
darė profesonaliniais partiza
nais, negu kad pradžioje buvo. 
Į Malajų pusiasalį siunčiami “sa 
vanoriai”, kilę daugiausia iš sa
lų, esančių visai arti prie Singa
pūro didmiesčio ir didžiulio uos
to. Savo diversijas indonezai pro 
pagandoje motyvuoja tuo, jog 
jų prezidentas Sukamo nepripa
žįsta Malaizijos ir todėl jos, kaip 
valstybės, nėra, tad jis turįs tei
sę siųsti savo kareivius į terito
riją, kuri teisiškai nepriklausan
ti jokiai valstybei.

Malaiziečiai kitaip į tai žiūri: 
jie turi valstybinę valdžią, yra 
ja patenkinti, turi aukštesnį gy
venimo standartu už indonezus 
ir šiuoš pastaruosius laiko pik
tais priešais. Britanija yra įsa
kius savo Tolimųjų Rytų laivy
nui budėti Malaizijos sargyboje. 
Ji tai daro ne viešai, bet tyliai, 
tam tikra prasme užsimaskavu
si, nedemonstruoja. Matyt, ji sa
vo jėgą parodytų tik tuo atveju, 
jei indonezijos karo laivynas iš
eitų į atvirą ofenzyvą.

Trumpai iš visur
— Valstybės sekretorius Dean 

Rusk vakar grįžo į Washingtoną 
iš Vienos, kur dalyvavo Austri
jos nepriklausomybės atkūrimo 
10 metų sukaktyje. Tose iškilmė 
se taip pat dalyvavo Sovietų už
sienio reikalų ministeris Gromy- 
k, Britanijos užsienio sekreto
rius Stewart ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris de Mur
ville. Pastarasis turėjęs su Gro- 
myko privatų pasikalbėjimą So
vietų ambasadoje Vienoje. Jų 
pasikalbėjimas trukęs valandą.

— Sovietą Rusija planuoja 
naują komunistų partijos suva
žiavimą komunistų tarptauti
niam santykiams ir Kremliaus 
politikai peržvelgti.

— Domininkonų Respublikoje 
atsinaujino kovos tarp sukilėlių 
ir civilinės — karinės vyriausy
bės narių.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
IR DARBAS

Tvarko Pranas Šulas ir Jonas Šoliūnas 
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REFORMOS SKRIAUDŽIA 
DARBININKUS

Čekoslovakų centrinė kompar 
tijos agentūra pr. metų pabai
goj laikrašty “Rude Pravo’ pa
skelbė industrinės gamybos sis
temos organizuoto planavimo 
reformą, kuri smarkiai paliečia 
dirbančiųjų uždarbius. Tuo rei
kalu per Pragos radiją valdžios 
ruporas Jiri Svejkrsky pranešė, 
kad naujoji čekolslovakijos eko 
nominė sistema nebus pagrįsta 
Jugoslavijos modeliu, bet ji rem 
sis “liaudies socialistinių” val
stybių - satelitų patirtimi. Pag
rindinis reformos punktas, tai 
naujas pramonės planavimas su 
vadovybės decentralizacija: ben 
drovės turėsiančios didesnę au
tonomiją, vykdant gamybos pro 
gramą, kapitalo investavimą ir 
dirbančiųjų administravimą. Gi 
centrinis organizuotas planavi
mas bus ribotas: jiems palieka
ma bendrovių mokesčiais apdė- 
jimas, neapdirbtos medžiagos 
kainos nustatymas, importo 
kvotos, nuošimčių už paskolas 
dydžio nustatymas ir/ panašūs 
klausimai.

Numatoma, kad ateityje ga
mybinės įmonės vadovybės ne
priklausomybė priklausys nuo jų 
finansinės įmonės pasisekimo. Į- 
monės egzistencija priklausys 
nuo jos pajėgumo apmokėti už 
medžiagą skolas ir darbinin
kams bei tarnautojams uždar- 
b’us - algas. Reformos projekte 
nurodytas naujas darbininkams 
atlyginimo būdas. Reformoj rei
kalaujama, kad visos gamybi
nės bendrovės sudarytų tam tik 
ras sumas, iš kurių sudaromas 
fondas. Visos gamybinės bend
rovės dirbančiųjų algos turin-

NETURTINGŲJŲ NEMOKA
MAS GYDYMAS

Neturtingieji asmenys pagal 
Kovai su skurdu įstatymą gali 
iš vietos Welfare įstaigos gauti 
nemokamo maisto korteles, pa
teikę atitinkamus įrodymus. Be 
to, tokie asmenys gauna paštu 
kiekvieną mėnesį tas korteles 
su nemokamo gydymo pažymė
jimais. Su jais jie gali kreiptis į 
gydytojus, klinikas gavimui ne
mokamo gydymo ir į vaistines 
vaistų. Chicagoj nemokamo mai 
sto ir gydymo korteles išduoda 
State of Illinois Departament of 
Public Aid, 1841 West Madison 
Street.

LB Socialinio klubo valdyba 
atkreipia suinteresuotų dė- 
tiečių dėmesj į tai, kad be mais
to kortelių galima gauti ir ne
mokamą gydymą ne tik Chica
goje, bet visame krašte.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į klubo reikalų vedėją 
A. Čepulį, 3548 So. Emerald av., 
Chicago, III. 60609. Tel LA 3- 
1387 (po 8 v. v.). Valdyba

GIRIA LB SOCIALINIO 
KLUBO VEIKLĄ

Pensininkas Kasparas Juode
lis savo laiške LB Socialiniam 
klubui tarp kitko rašo: “Kad ir 
esame pensininkai, bet kreipia
mės į jus norėdami pažymėti, 
kad dirbate dėl žmonių gerovės. 
Mes turime 6 kambarių butą. 
Jei moterei arba porai asmenų 
reikėtų, duotume kambarį nemo
kamai.” Jis sumokėjo nario mo
kestį ir prašė jam paskambinti 
suinteresuotų asmenų. Jo adre
sas : K. J. 158 N. Laramie ave., 
tel. AU 7-6535.

čios būti iš tos bendrovės paja
mų. Kiekviena įmonė bus apmo
kestinama tam tikra nustatyta 
suma, iš kurios privalės mokėti 
saviems darbininkams atlygini
mus.

Laisvajame pasaulyje ši padė
tis yra įprastinė, kur kiekviena 
bendrovė apmokestinama viešo
jo iždo ir įpareigota mokėti sa
vo darbininkams uždarbius. Bet 
komunistų kraštų valstybėse, tai 
atrodo, kad tai yra radikalinės 
reformos. Jau ir Čekoslovakų 
parlamente per diskusijas dėl 
šios reformos pasigirdo balsų, 
kad tai būsiąs “įkūrimas kapi
talizmo be kapitalistų”. Atrodo, 
kad daugelis bendrovių negalės 
pergyventi staigios “liberališ
kos” reformos. Tos bendrovės nė 
ra užtikrintos, kad turės pakan
kamai lėšų mokėti algas savo 
darbininkams. Jos bus priver
stos kreiptis į centro valdžią 
subsidijoms gauti ar paskoloms 
užtraukti ir lįsti į deficitą. Dar
bininkams bonų išmokėjimas pri 
klausytų nuo įmonės pelno. Jei
gu ši reforma bus pagrįsta iki- 
šioline atlyginimų valandine si
stema su bonų mokėjimu ir tuo 
pačiu priklausys nuo įmonės 
pelno, tai darbininkai patirs 
skriaudą, pablogės jų atlygini
mai.

Pastebėtina, kad visose sate
litiniuose kraštuose, įskaitant ir 
okupuotą Lietuvą, darbininkams 
mokami maži uždarbiai, iš kurių 
jiems sunku žmoniškai pragy
venti, jie skursta. Dėl mažų už
darbių jie visai nesuinteresuoti 
gaminių aukštos kokybės pro
duktus gaminti, dėl to pagamina 
ma daug broko. Pr. Fab.

— Amerikoje vienas iš 20 
dirbančiųjų turi du darbus. To
kių esą 3.7 mil.

FRANK’S T.V.
3240 S. HALSTED ST. 
DIDELIS PASIRINKIMAS 
RADIO, STEREO APARATŲ.

Standard Federal
S A V ING S <& LO A N ASSOCIATION

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — Vlrginia 7-1141

TURTAS — #90,000,000.00 REZERVAI — #8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrovė Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4 1/4 % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradieniais ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 
Prezidentas

20 milioninis socialinio draudimo pensininkas William J. Kappel iš 
Fort Wayne, Ind., gauna iš prez. Johnsono pirm/; čekį. Jo čekis 123 
dol., žmonos 53,40 dol. Greta W. J. Kappel stovi jo žmona.

IMIGRACIJOS IR NATŪRALIZACIJOS KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Ar vizitorius JAV-ėse gali pakeisti 
statusą j studento vizą?

Klausimas: Mano sesuo atvyko 
j JAV-bes su vizitoriaus viza. Jį 
norėtų pasilikti su manim ilges
niam laikotarpiui, bet Imigracijos 

ir Natūralizacijos Tarnyba jai 
pasakė, kad jos vizitoriaus viza 
nebus prailginta. Kažkas jai pasa
kė, kad jeigu ji studijuotų, galėtų 
pakeisti savo vizą j studento vizą 
ir tuo būdu pasiliktų ilgiau. Ji 
norėtų studijuoti, bet ji jau 10 
metų kaip baigė mokyklą ir neturi 
koleginio lavinimo. Ar toks da
lykas yra įmanomas ?

Atsakymas: Ar toks statuso 
pakeitimas yra galimas, priklau
so nuo individualinio atvejo. Kai 
senesnio amžiaus asmuo su šei
ma užsienyje ir be matomų išlai
kymo galimybių prašo tokio pakei
timo, jam tur būt bus neleidžia
ma, kadangi šis asmuo gali iš
baigti savo resursus ir negalėti 
pabaigti savo studijų. Iš kitos pu
sės, jeigu yra pakankamai pini
gų, kad jūsų seseriai nereikėtų 
ieškoti darbo per savo studijų lai
kotarpį ir jeigu ji gali duoti rim
tą priežastį imigracijos ir natū
ralizacijos Tarnybai savo įsirašy
mui į pripažintą mokyklą, jos pra
šymas statuso pakeitimui gali bū
ti išklausytas. Nutarimai tokiuose 
atvejuose paprastai priklauso nuo 
individualines situacijos, kaip ge
rai yra paruoštas prašymas ir ar 
priežastys statuso pakeitimui ga
lioja ir ar yra konstruktyvinės.

Kaip greitai galiu paduoti 
prašymą, natūralizavimuisi nuo 

ištekėjimo už Amerikos piliečio?

Klausimas: Aš atvykau į JAV- 
es prieš tris metus su vizitoriaus 
viza. Praėjus šešiems mėnesiams 
po atvykimo, susitikau vyrą, Ame 
rikos pilietį, už kurio ištekėjau, 
kai mano viza dar galiojo. Po to 
aš pakeičiau savo statusą ir pasi

& RADIO, Ine.
Telef.: CA 5-7252 

ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

dariau legalia nuolatine JAV-ių 
gyventoja. Ar aš galiu pasidaryti 
piliete po trijų metų nuo mano at
vykimo į JAV-es dienos?

Atsakymas: Ne, jūs turėsit il
giau laukti. Nors ir yra tiesa, kad 
penkių metų periodas reikalauja
mas natūralizacijai yra sumažintas 
ligi trijų nuo atvykimo datos, bet 
nuo tos dienos, kai legalus nuola
tinis apsigyvenimas JAV-se buvo 
leistas, su sąlyga, žinoma, kad ve
dybos jau egzistavo tuo metu. Kai 
žmonės atvyksta kaip legalūs nuo
latiniai gyventojai ir veda vėliau, 
trijų metų periodas prasideda 
nuo vedybų datos. Jūs rasite smul
kių apie tai ir kitus panašius rei
kalus informacijų knygelėje “Kaip 
pasidaryti JAV-ių piliečiu”. Ją ga
lima gauti už vieną dolerį Ameri
kos Tarybos Tautų tarnybai įstai
goje, 20 West 40th St., New York,
N. Y. 10018.

SENAT. ROBERT KENNEDY 
UŽ SOCIALINIO DRAUDIMO 

PAGERINIMĄ

Senatorius Robert Kennedy 
atsakydamas į LB Socialinio 
klubo reikalų vedėjo laišką, ra
šo, kad jam yra žinoma, kad 
įSocialinio draudimo sistema ne 
daro tai, ką turėtų daryti mi
lijonams pension išėjusiems ame 
rikiečiams. Robert Kennedy ra
šo, kad jis praeitą mėn. kalbė
jo metiniams Nacionaliniame 
Pensininkų Tarybos (National 
Council on the Aged) susirinki
me Washingtone, kalbos kopiją 
pridėjo prie laiško. Kalba iš
spausdinta Congressional Re- 
cord bai. 13, 1965.

Senatorius Robert Kennedy 
siūlo Socialinio draudimo pensi
jas žemesnių kategorijų padi
dinti 100 proc. Dviejų ’ asmenų 
šeima turėtų gauti $215 per 
mėnesį, vietoj dabar mokamų 
$190.50. L.

— A. a. Juozas Danilevičius, 
gyv. Chicagoj, III., LB Sociali
nio klubo narys, mirė ir palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvėse klubą atstovavo ir 
šeimai užuojautą pareiškė reik. 
ved. A. Čepulis.

Parduodami DVIRAČIUKAI
IR TRIRAČIUKAI
nuo 12 iki 26 colių 

Berniukams ir mergaitėms
Taip pat galima gauti įvai
rių dalių dviračiams, labai 
pigiai.

STASYS VAITIEKAITIS
3508 VVest 61st Street 
l-as aukštas iš kiemo

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA

1490 kil. AM lr 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Mapletvood Ave. 

Chicago 29, Iii.
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia preitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kitais viršeliais $4. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tu? P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban-4 dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV, 63rd St., Chicago 29. IU. 

Tel. PRospeet 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. SeStad. 9-1

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VV'est 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PH 8-3229
Res. telef. YVAlbrook 5-6078

Bes. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGO8 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Bd. (Cratvford 
Medical Btdlding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Resid.: 3241 YVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUc *-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 We6t 83rd Street 
Kampas 68-čios ir California

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 6-8226

DR. S. fr M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarimą.

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR

EMOCINĖS LIGOS 
CRAYVEORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulalski Road 
Valandos pagal susitarimą
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

.. ........................ .

Res. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO8 
6182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 

šešt. 12—8 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso t»I. I’R 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

285(1 YVest 83rd Street 
Pirm., antrad., ketvlrt. lr penkt.

nuo 11 iki 1 vai. lr nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-8000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, ui
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 

2—4 lr 6—9 lr pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

( Lietuvis gydytojas > 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad, 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU ir VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
7156 South YVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71flt Street

(71os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien :
8:30 — 5:30, šeštadieniais g
8:30 — 12:00.

I
• Administracija dirba kas- g 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- g 
niais — 8:30 — 12:00.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

Tel.ef. ofiso: PUIlman 5-8768 
Namą: BEverly 8-3946 

Prl8m. vai.: kasdien 6-8 v. Sešt. 
1-8 p. p. lr treč uždaryta. ______

Tel. CTE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Suite 709 

104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso I»R 6-7800; Namu 926-7897

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. ATIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenne 

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni 

Oflao telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

VAI,., nuo 2 iki 7 vai. vak.
Aptarnauja tik senuosius pacientus. 
___ _______ Naujų nobe-priima.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINĖS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VALį Pirmad., antr., ketv., penk 
nuo 9 iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. '

.,nuo 2‘4' Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu; 
______ Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akla lr pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Ave., YA 7-73

-1,.1 V.al; p p- lk‘ 8 v- v- kasdle 
trečiadieniais uždaryta; šeštadlenic 
nuo 10 y. r. iki 1 v. popiet.

ROz. tel. PR 9-6730.

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas; 2464 W< 
71st. St. (71-os ir Campbell Aven 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITI
GYDYTOJAS IR CHIRUR 

Adresas: 4255 VV. 6Srd Stn 
Ofiso tel. REliance 5-441 

Ivez. tel. GRovehUl 0-061*2
Valandos pirm. ir ketv. nuo 

2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v v ■ 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v p” 
vakarais pagal susitarimą

Offlso telef. OLiffside 4-2898 
Resid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

Bendra praktika Ir specialiai
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4

®—J, v?'1: vak- Trečiadieniais lr s 
“^dieniais uždaryta, priimama i 
gal sunitai imą, šeštadieniais nuo 2 
IKI O V. V.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA IR MOT]
LIGOS

Ofisas k rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 8-

Val" nPlrm” antr., treč. Penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 11 
v. ▼. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
ku — pagal susitarimą.

Of 4-212s- Namų GI 8
DR. V. P. TUMASONI!

CHIRURGAS
We8t 7lst Street Priiminėja ligonius tik susita 

V .4 D- P- ū1 «—8 p. i
Treč. ir šešt. uždaryta 
A t ostogose

Telefonas — GRoveliUI 6

DR. A. VALIS-LABOI
GYDYTOJAS ER CHERU 

2524 VVest 69th Str 
specialybė: AKUŠERIJA ER M
VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 

šeštadieniais 1 iki 4 ve
Trečiaidienlala uždarytą

Tel. PRospeet 6-040

DR. ONA VAšKEVIi
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIR1 
6248 So. Kedzie A vei

Ofiso vai. kasdien: 2-4: 
Šeštad. enuo 2 ik 4 v. Treč

tik skubiais atvejais ir su

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE

DR. F. C. VVINSKUN
GYDYTOJAS IR CHIRUI 

3107 VVest 71st Stret
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir i 

Treč. lr šeštad. pagal sut



Šiandieniniai įvykiai ir

JUNGTINIŲ TAUTŲ SUKAKTIS

Pasaulinio karo są
Slnm\ai dar 1942
ort,n kUrti tarptautinu 
ff. ,1ZaciJ^ Pasaulio taikai at. 

statyt! ir jai palaikyti. 1943 m
M^kvoje įvykusioje Jungtini, 
Valstybių, Anglijos, Kinijos ii 
Sovietų Rusijos užsienio rei- 
aalų ministeriu konferencijoje 
galutinai sutarė steigti tokią 
organizaciją. 1945 m. balandžic 

o. į San Francisco, Cal. 
miestą suvažiavo 50 valstybių 
atstovai formaliai tokią orga- 
nizaciją_ įkurti, ją pavadinant
Jungtinėmis Tautomis. Konfe
rencija tęsėsi porą mėnesių, 
vadinas, šiomis dienomis Jung- 
tinės Tautos sulaukė dvide
šimt metų amžiaus.

San Francisco konferencijoj 
Jungtinėms Tautoms pagrin
dus patiesti, kaip stebėtojai, 
dalyvavo ir lietuvių delegaci
jos. Amerikos Lietuvių Tary
bos delegaciją sudarė pulkinin
kas K. Grinius, teisėjas Vin
cas Laukaitis, Vincas Kvet
kus ir Marijona Kižytė, dele
gacijos sekretorė. Lietuvių 
Misijos pasiųstai delegacijai 
vadavavo teis. Antanas 'Olis. 
Mūsų delegacijos, kiek sąly
gos leido, kontaktavo įvairių 
valstybių delegacijų narius, 
kad, gavę atitinkamas pro
gas, iškeltų ir Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atkūrimo 
klausimą. Taip pat suorgani
zavo dvi spaudos konferenci
jas, kad painformuotų spau
dos ir radijo bei televizijos at
stovus apie Lietuvos padėtį ir 
mūsų tautos pastangas išsi
laisvinti.

* * •
Jungtinės Tautos pasirinko 

svarbų ir garbingą uždavinį 
— išlaikyti tarptautinę taiką 
ir tarptautinį saugumą. Į or
ganizacijos statutą buvo įtrauk 
ta ir priemonės šiam tikslui 
siekti. Kilus krizei ar krizėms 
bet kuriame pasaulio krašte, 
griebtis kolektyvių veiksmų 
taikai apsaugoti ir karo grės
mei pašalinti. Buvo pasisakyta 
nedelsiant likviduoti agresiją 
ar šiaip jau nesantaikas vals
tybių tarpe. Taikai grasančius 
tarptautinius ginčus šalinti tai
kiomis priemonėmis, vadovau
jantis teisingumo ir tarptauti
nės teisės dėsniais.

Ši tarptautinė organizacija 
pasirinko, be to, kas jau pa
sakyta, stengtis palaikyti tau
tų tarpe draugiškus santykius, 
pagrįstus tautų lygybės ir ap
sisprendimo principais. Apsi
spręsta siekti tarptautinio 
bendradarbiavimo, rišant eko
nominio, socialinio, kuultūrinio 
ir žmoniškumo pobūdžio tarp
tautines problemas. Pažymėti
na, kad Jungtinės Tautos į sa
vo statutą įtraukė ir tai, kad 
ugdytų atsižvelgimą į žmogaus 
teises ir pagrindines laisves be 
rasės, lyties, kalbos ir religi
jos skirtumo. Organizacija tu
rėjo būti visų tautų, siekian
čių šių visų bendrųjų tikslų, 
veiklos derinimo pačiu cent
ru.

Spaudoj ir gyvenime

APIE VATIKANĄ IR BILIJONUS

Kai kurie laikraščiai ilgokuose 
straipsniuose rašė, būk Vatikanas 
turįs gal net nuo vieno iki 6 bili
jonų dolerių, kurie esą investuoti 
į akcijas. Pažymima, kad tie dole
riai susidarė iš $39,000,000 pini
gais ir $52,000,000 bonais (5%), 
kuriuos 1929 m. Italijos vyriausy
bė paskyrė atsilygindama už nusa
vintą Vatikano nuosavybę.

Kaip pažymi "Register” 18 nr., 
jeigu tai būtų ir teisybė, tai ne
būtų labai nuostabu, kad, gerai in
vestavus, per 40 metų iš keliasde- 
šimts milijonų galėjo paaugti j 
žymiai didesnę sumą.

Vatikanas yra valstybė. Ji ad
ministruoja pasaulio katalikus, ku
rių 1964 m. žiniomis pasaulyje yra 
584 milijonai. Vatikanas turi savo 
atstovybes (nunciatūras) net 64-se 
valstybėse su pilnu štabu- Reika
linga ir patalpų nuoma, ir tarnau

Per dvidešimt metų Jungti
nių Tautų daugybėje sesijų, 
jų Saugumo taryboje ir kituo
se komitetuose buvo labai 
daug prišnekėta įvairiomis 
tarptautinėmis problemomis, 
labai daug prisiginčyta. Sovie
tų Rusijos diktatorius Chruš
čiovas savo batu posėdžio me
tu net stalą daužė ir tiesiog 
žvėrišką riksmą kėlė. Buvo 
priimta daug ir įvairių rezoliu
cijų, paliečiančių įvairias tarp
tautines krizes, tačiau nė vie
nos didesnės problemos nebu
vo išspręsta. Jei kai kurie nu
tarimai ir buvo įvykdyti, tai 
patys mažiausi ir nereikšmin
giausi. Didieji reikalai užkliu
vo ir buvo “padžiauti” orga
nizacijos puikių rūmų lenty
nose.

Pirmoje eilėje Jungtinės 
Tautos nevaidino jokio vaid
mens pokario pasaulio atsta
tyme, kaip jų statute sakoma, 
“teisingumo ir tarptautinės 
eisės dėsniais”. Trys didieji 
— Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Didžioji Britanija ir So
vietų Rusija skaldė karo me
tu nugalėtus kraštus zonomis, 
dalinosi įtakų sferomis, bet 
Jungtinės Tautos, kaip tokios 
ta linkme nė piršto nepajudi
no.

Tiesa, konkretų žygį pada
rė tuo metu, kai Šiaurės Ko
rėja, Sovietų Rusijos ir komu
nistinės Kinijos remiama, už
puolė Pietų Korėjos respubli
ką tikslu ją paglemžti komu
nizmui, nutardama sudaryti iš 
atskirų valstybių kariuomenę, 
kad užpultąjį kraštą išgelbėtų. 
Tai buvo padaryta. Bet di
džiausią karo naštos dalį tu
rėjo pakelti Jungtinės Valsty
bės. Šios pastangos, tiesa, už
puolikus išstūmė atgal, bet 
problemos neišsprendė. Korėja 
pasiliko suskaldyta. Jos šiau
rinėj daly palikti komunistai, 
kurie ir dabar dar tebegraso 
pietiečiams.

* * *

Šiuo metu, kai keliose pasau
lio dalyse siautėja komunistai, 
drumsdami pasaulio ramybę, 
darydami agresinius veiksmus 
Vietname, Domininkonų res
publikoje ir kitur, Jungtinės 
Tautos tik kalba, tik ginčijasi, 
tačiau ligšiol nepadarė nė vie
no konkretaus žygio agresijai 
sulaikyti. Pagal savo susikū
rimo tikslą, pagal savo Chartą 
ir statutinius dėsnius, kaip tik 
Jungtinės Tautos šiandien tu
rėtų būti gyvos ir, sujungus 
visas moralines ir taip pat ka
rines jėgas, pulti gelbėti nuo 
agresorių ir Vietnamą, ir Do
mininkonų salą, ir kitas vie
toves.

Dabar, kaip matome, Jung
tinės Tautos kol kas vis dar 
nepateisina savo susikūrimo 
egzistencijos. Ir nepateisins, 
kol savo tarpe laikys agreso
rius komunistus, kol jiems tik 
pataikaus, kol bijos išeiti prieš 
juos ne tik žodžiais, bet ir 
veiksmais.

tojų atlyginimas. Kaip ta pati 
spauda pažymėjo, Vatikanas skiria 
nemažas sumas labdarai, reikalin
gos lėšos ir centro įstaigų (lyg 
ministerijų) išlaikymui. Yra visa 
eilė popiežiškų aukštųjų mokyk
lų - universitetų bei institutų, ko
misijų. Vatikanas, kaip kitos vals
tybės iš savo pavaldinių reguliarių 
mokesčių nerenka. O savo gausių 
įstaigų išlaikymui turi turėti ko
kius nors tikrus pajamų šaltinius.

Gaila, kad taip tendencingai at
kreipiamas žvilgsnis į Vatikaną. 
Yra kitų tikybinių bendruomenių, 
kurių kiekvienam bendruomenės 
nariui išpuola žymiai didesnė su
ma. Pvz. Mormonų bažnyčia arba 
kad ir United Presbyterian Bažny
čia JAV-se, turinti tik 3 mil. na
rių, o investavimų turi pusę bi- 
liono dol. O pereinant į civilinį 
gyvenimą — JAV-se yra visa eilė

Naujieji kompartijos šūkiai
Šįmetiniai šūkiai rodo nežymius pakitimus kompartijos politikoje

Sovietuose yra dvi šventės: 
gegužės 1 — propagandos die
na ir revoliucijos sukakties mi
nėjimai lapkričio pradžioje veik
lai aptarti ir jėgai parodyti. A- 
bejais atvejais žmonės išgenami 
į gatvę eisenose “džiaugsmui” 
rodyti. Vienoks “džiaugsmas” 
buvo budelio Stalino laikais, ki
toks jis buvo Chruščiovo taria
mų laisvių metais ir šiek tiek 
pakitėjęs nūnai. Kai kurie Chru 
ščiovo bendradarbiai, ne tik jo 
globojami giminės, pvz. kompar 
tijos ideologas ir propagandinin 
kas L. Iljičiovas pastaruoju me
tu nušalintas, tačiau 1963.VI.18 
jo pranešimo mintys ir šiais me 
tais kartojamos šūkiuose. Chru 
ščiovas išguitas, tačiau jo or
ganizuotų XX, XXI ir XXII 
kompartijos suvažiavimų nuta
rimai laikomi “nepajudinama 
partijos generaline linija”. Sta
linas nuvainikuotas, dalimi pas
merktas, tačiau nūdienė komu
nistų karta nieko išmintingesnio 
nesugalvojo už sovchozus ir kol 
chozus žemdirbiams engti, nors 
žemės ūkis pakrikęs.

Gegužės pirmosios šūkiai ne
rodo jokio esminio pakitimo, ta
čiau juose matyti nauji bandy
mai taktikos žaidime.

Ideologinė kova

Suokalbininkai skelbia: visas 
jėgas skirti kompartijos pro
gramai įvykdyti, nors ji buvo 
Chruščiovo įtaigota ir remiama. 
Tarp įvairių šūkių, kurie prasi
deda “tegyvuoja” užtinkame ir 
tokį: “Tegyvuoja tarptautinio 
komunistinio judėjimo vienybė 
ir susitelkimas Maskvos pareiš 
kimų pagrindu”. Šis devintasis 
šūkis rodo, kad Maskvos kom
partija siekia tik tokios komu
nistinės vienybės, kurios prie
dangoje ji galėtų vadovauti. To
kia vienybė, aišku, Pekinui ne
priimtina.

Toliau jau seka skatinimas 
kovoti. Vargu labiau dvipras
mišką šūkį kas galėjo išgalvoti: 
“Teikitės kovoje prieš imperia
lizmą ir kolonializmą, už nacio
nalistinį išsivadavimą, už taiką, 
demokratiją ir socializmą”. Kas 
yra imperialistas. Aišku, šiais 
metais Amerika. Sovietai, di
džiausias imperialistas, yra “tai 
kos ir demokratijos” įgyvendin
toja. Vokietija kaltinama atkir
čio siekimu.

Po eilės sveikam protui prieš
taraujančių šūkių seka valsty
bių sveikinimas. Nenustebkite, 
kad kompartija ir toliau ieško

pavienių bendrovių, kurių nuosa
vybė siekia daug didesnį bilijonų 
skaičių.

J- Daugi.

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

iietuvižhoįe pakaboje
Sicilijos pasakos analizė 

1. Graikiška pasakos kilmė

Ši Sicilijos pasaka savo įvykių raida yra taip pa
naši graikiškai Lemonitzos pasakai, kad nekyla abe
jonės dėl jos graikiškos kilmės. Kultūriniai Sicilijos 
ryšiai su Graikija yra nuo seno gerai paliudyti. Pir
mosios organizuotos graikų kolonijos Sicilijoje yra 
žinomos nuo 8 šimtmečio prieš Kristų.1 Jos ten išsi
laikė kelis šimtmečius iki palaipsniui įsijungė į Ro
mos imperiją. Tačiau ir vėliau kultūriniai ryšiai tarp 
Sicilijos ir Graikijos, matyt, buvo tamprūs, nes, kai 
Sicilija išsivadavo iš vandalų karaliaus Genseriko 
535 m. po Kr., ji pasiliko priklausoma ne vakarinei 
Romos imperijai, bet rytinei, kurios sostinė buvo 
Konstantinopoly ir kuri buvo graikiškosios kultūros 
nešėja. Sicilija šioje priklausomybėje išbuvo beveik

1. Walter W. Hyde: Ancient Greek Mariners, New York, 
1947. Žiūr. 104 psl.

GEDIMINAS GALVA

draugystės su JAV, kurią ki
tuose šūkiuose grėsmingai pa
smerkė.

Dviprasmiškas linkėjimas, 
kad Sovietų ir Kinijos tautos 
glaudžiai bendrautų, šis “broliš
kas” linkėjimas įdėtas pirmoje 
e'lėje, tačiau nesiskiria nuo kitų 
valstybių sveikinimų. Ir Albani
jai peršamasi “amžina, neišar
doma draugyste”.

Ūkiški reikalai

Suokalbininkai, pagerbę ka
rius, kad “būtų budrūs ir visada 
pasiruošę sutriuškinti bet kurį 
agresorių”, ir kitus partijos ram 
sčius, pasišovė visų ūkio šakų 
darbuotojus raginti: mechani
zuoti, automatizuoti, kovoti 
prieš neūkiškumą, gerinti gami
nių kokybę. Kokybės gerinimas 
tiesiog mirga šūkiuose, nes šis 
klausimas degantis. Nemažai 
šūkių skirta kolchozininkams, 
kad keltų žemdirbystės kultūrą, 
įgyvendintų mokslo laimėjimus, 
našiai dirbtų ir vis daugiau ga
mintų.

Svarbiausi šio meto ūkio klau 1 
simai — dvi negerovės ir kom
partijos pralaimėjimai: pramo
nės gamybos aukšta savikaina, 
žema kokybė ir žemės ūkio su
nykimas ypač išgarsinti šieme
tiniuose šūkiuose.

Propaganda

Visi šūkiai tarnauja žmonių 
kvailinimui, tačiau šiais metais 
ir kompartijos propagandininkai 
sulaukė ryškaus uždavinių ap
tarimo, kuris tiesiog prašosi pa
kartojimo :

“Literatūros ir meno veikė
jai! Kovokite už kūrinių partiš
kumą ir liaudiškumą, didį idėjiš 
kurną ir meninį meistriškumą! 
Ryškiau vaizduokite komunizmo

— Amerikos Automotbilių d-ja 
skelbia, kad jei važiuoji per me 
tus 10,000 mylių, tau mylia kai 
nuoja 11.8 et., o jei 20,000 my
lių,tai 7.7 et. mylia.

Uzbekistanas yra viena Sov. Sąjungos respublikų, kuri yra arčiausia 
raudonosios Kinijos Siankiang provincijos. Kaip žinome, Kinija ne 
kartą išsireiškė, kad ši sritis priklauso Kinijai. Nuotraukoj matyti 
Samarkando miestas, per kurį prieš šimtmečius perejo Aleksandras 
Didysis ir Cingis Chanas.

tris šimtmečius, iki ją užėmė saracėnai (827 m. po 
Kr.).2 Taigi nebūtų jokių istorinių kliūčių Lemonitzos 
ir Paulinos pasakas laikyti bendros kilmės.

Sicilijos pasaka turi vieną bruožą, kurio dėka ji 
yra ryškesnė graikiškosios kultūros liudininkė, negu 
pati graikiškoji pasaka. Tuo bruožu yra tarnas, ku
ris lydėdavo Pauliną į mokyklą, šis tarnas yra ne 
kas kitas, kaip būdingas graikiškasis paidagqgos. Ja
mes Donegan (Schneider), aiškindamas šį žodį savo 
žodyne ,sako, kad paidagogos “yra vergas, kuris pa
lydi berniukus į viešąsias mokyklas”.3 Graikiškoji 
auklėjimo sistema yra labai būdinga dvejopo pobū
džio mokytojais. Vieni iš jų yra namų žmonės, kurie 
globoja vaikus ir juos veda mokyklon. Kiti yra vie
šieji mokytojai, kurie buvo visuomenės renkami. Mo
kyklos vedėjas buvo vadinamas “paidonomos”. Jo ži
nioje buvo faktiškieji klasės mokytojai, kurie vadi
nosi gramatodidakaloi, jei jie mokė gramatikos? Kas 
yra būdinga graikiškoje auklėjimo sistemoje, tai dvi
lypis vadovavimas auklėtiniui: vienas iš namų, kitas 
iš visuomeninės institucijos. Ir šia abu auklėjimo 
veiksniai eina kartu šalia vienas kito. Šį tokį būdingą 
graikiškos auklybos bruožą mes matome ypač siciliš- 
koje pasakoje. Graikiškoje pasakoje mergaitę lydi 
moteris. Į ją būtų galima žiūrėti kaip į paprastą na
mų apyvokos reiškinį. Tuo tarpu, kai mokinį lydi 
vyras ir kai tuo mokiniu yra ne berniukas, bet mer-

2. Charles Anthon: Clasical Dictionary, New York, 1874. 
Žiūr. 1233 psl.

3. A New Greek and English Lexicon, Philadelphia, 1856 m.
4. Erich Ziebart: Aus dem griechischen Schulwesen, 1909 

m. Leipzig & Berlin. 32 psl.

ŠELEPINAS-KLUSNUS 

PARTIJOS ĮRANKIS
V. ALSEIKA, Vokietija

centro komitetą. Tuo pačiu me
tu jis paskirtas pirmuoju Kom
jaunimo centro komiteto sekre
torium — juo išbuvo ligi 1958 
m. 1953 m. jis “pasaulinės de
mokratinio jaunimo federacijos” 
pirmininko pavaduotojas — 
jam teko organizuoti įvairius 
komunistinio jaunimo festiva
lius. Pasižymėjo suorganizavęs 
šeštąjį festivalį 1957 m. Mask
voje.

Sėmė ir organizaciniame ir 
politiniame darbe

šalia organizacinės veiklos
Šelepinas sėkmingai reiškėsi ir 
politikos baruose. 1954—1962 
m. jis buvo Sovietų S-gos Aukš
čiausiojo Sovieto deputatu, gi 
1954—1958 m. laikotarpy dar 
buvo ir nariu Sovieto Tautybių 
Tarybos komitete užsienio rei
kalams. 1958 m. šešis mėne
sius vadovavo įtakingam CK 
skyriui partiniam darbui sąjun
ginėse respublikose — skyriaus 
uždavinys: prižiūrėti paskyri
mus partijoje, valdžioje, ūkyje, 
kariuomenėje, milicijoje, rengti 
partinius suvažiavimus ir pa
rinkti delegatus, šelepinas įgijo 
dar didesnį Chruščiovo pasiti
kėjimą ir, pagaliau, kaip minė
ta, 1958 m. jis jau saugumo vir
šininkas su ministro teisėmis. 
1961 m. Šelepinas pareigas per
davė kolegai iš komjaunimo 
veiklos V. J. Semičastnui. Me
tams praslinkus, 1962 m. lap
kričio 23 d. Šelepinas jau mi
nistro pirmininko pavaduotojas, 
Valstybės kontrolės komiteto 
pirmininkas. Jis jau vienas įta
kingiausių pareigūnų. Sekantis 
žingsnis buvo 1964 m. lapkričio 
16 d., kai mėnesiui praslinkus 
po Chruščiovo nušalinimo, Šele
pinas paskirtas į partijos cent
ro komiteto prezidiumą.

Šelepinas pakeitė saugumo 
žinybą

Nors Šelepinas ketverius me
tus išbuvo vyriausiu saugumo 
įstaigos vadovu, tačiau Vakarų 
stebėtojai nenorėtų jį laikyti 
kietu policijos įstaigos viršinin
ku. Čia reikia pažymėti, kad 
Šelepinas buvo tas, kuris pakei
tė tą saugumo įstaigą -— KGB 
(Komitet Gosudarstvenoj Be- 
zopastnosti). Palyginus su kito
mis buvusiomis įstaigomis (Če
ką, NKVD) KGB buvo žymiai 
apkarpyta kompetencijų atžvil
giu, buvo pakeitimų darant kra
tas pas įtariamuosius (jau ten
ka laikytis baudžiamojo proce
so straipsnių). Kalbama, kad 
po buvusios Stalino laikais ne
teisės, teroro reiškinių, Šelepi
nas įstaigon įvedęs “teisėtumo” 
pradą.

Apie Šelepiną teigiama, kad 
jis yra aklas, paklusnus parti- 

(Nukelta į 5 psl.)

statytojų didvyriškų darbų di
dybę ir giožį, kelkite ir šauki
te žmones į kovą už komunisti
nių idealų pergalę!

Spaudos, radijo ir televizijos, 
leidyklų ir kultūros - švietimo 
įstaigų darbuotojai! Aktyviai pa 
dėkite partijai auklėti darbo 
žmones marksizmo-leninizmo, ta 
rybinio patriotizmo ir proleta
rinio internacionalizmo dvasia!

Liaudies švietimo darbuoto
jai! Gerinkite vaikų mokymą, 
grūdinkite juos dvasiškai ir fi
ziškai, skiepykite augančiajai 
kartai darbštumą, kolektyviz
mą, ištikimybę komunizmui!”

Rašytojai ir toliau turi kovo
ti ilž partiškumą, propagandinin 
kai padėti kompartijai “auklė
ti” darbo žmones, o mokytojai 
skiepyti kolektyvizmą ir ištiki
mybę komunizmui.

Pravartu įsidėmėti skatini
mą: “Visokeriopai stiprinti so
cialistinę nuosavybę — mūsų 
tėvynės galios ir tolesnio liau
dies gerovės kėlimo pagrindą”. 
Šis šūkis aiškiai kalba apie kom 
partijos baudžiavos sustiprini
mą žemės ūkyje. Ir Lietuvoje 
vėl pradėtos šnektos apie skly
pininkų teisių apkarpymą, jų 
gyvulių skaičiaus sumažinimą. 
A. Sniečkaus užuominos prime
na J. Avyžiaus romano “Kai
mas kryžkelėje” veikėją Arvy
dą Toleikį, kuris, paskirtas kol
chozo pirmininku, tuojau skly
pininkams paliko tik po vieną 
karvę. Už šį ir kitus “žygius” 
jis gavo atlyginimą — pavojin
gą smūgį į galvą.

“Šiandien, nusikaltimą įvyk
dęs, niekas negali būti baudžia
mas kitaip, kaip tik teismo 
sprendimu”. Aleksandras Šele
pinas ypatingai pabrėžė tuos 
žodžius, kai jis kalbėjo 1961 m. 
spalio mėn. įvykusiame parti
jos 22-me suvažiavime Mask
voje. Kongreso rūmų salėje tuo
met nuaidėjo triukšmingi plo
jimai. Atrodo, tie visų pritari
mą radę žodžiai neturėtų prieš
tarauti veiksmams ir šelepino 
asmenyje tariamai įsikūnijusiam 
kietumui. Kiekvienu atveju, 
1958 m. gruodžio 25 d. A. So
vieto įsaku jis buvo paskirtas 
generolo Ivano Sierovo įpėdiniu. 
Jo titulas “Valstybės saugumo 
komiteto prie TSRS Min. Tary
bos” pirmininkas. Dar vėliau, 
pernai rudenį, Šelepinas buvo 
paskirtas partijos prezidiumo 
nariu ir CK sekretorium (ba
landžio mėn.) savo įtaka, svo
riu, galia jis dabar laikomas 
viena svarbiausių politinių as
menybių Kremliuje. Jo pavar
dė iškils ir ateities įvykiuose.

Šelepinui partija — viskas
1952 m. dar prieš Stalino mir

tį, Šelepinas buvo jauniausiu 
partijos CK-to nariu. Būdamas 
Komjaunimo vadovu, jis ‘vedė 
“savanoriškas duokles valsty
bei”. Anuomet, Komjaunimo na
rių, šelepino pastangomis, bu
vo surinkta penki milijardai 
rublių.

Chruščiovo dėka aukštai iš
kilęs, Šelepinas pasirodė esąs 
už Nikitą griežtesnis. Kai Chruš 
čiovas reikalavo politiniai pa
smerkti Malenkovą, Molotovą, 
Kaganovičių ir kitus, tai Šele
pinas juos pavadino “trockinin- 
kais” ir reikalavo juos griežtai 
nubausti. “Išdavikai”, anot Še
lepino, nebuvo pasodinti į kalė
jimą ir nebuvo suorganizuotos 
parodomosios bylos. Taigi, Še
lepinas anuomet padarė “klai
dą”, tačiau ji nei kiek nesukliu- 
dė jam kilti karjeros laiptais.

Gimęs 1918 m., geležinkelie
čio šeimoje, Aleksandras Šele
pinas, 19 m. amžiaus, atvyko 
į Maskvą ir istorijos, filosofijos 
ir literatūros Institute ypatin
gai susidomėjo marksizmo - le
ninizmo mokslu. 1939—1940 m. 
jis dalyvavo sovietų - suomių 
kare ir, jam pasibaigus, pasinė
rė į politinę veiklą. 1940 m. jis 
partijos narys ir greitai tapo 
komjaunimo Maskvos komiteto 
sekretorium propagandai ir agi
tacijai. 1943—1952 m. jis buvo 
tos organizacijos sekretorium. 
1949 m. jis buvo Tarptautinės 
Studentų Sąjungos pirmininko 
pavaduotoju.

1952 m., dar Stalinui tebegy
venant, jam pavyko šuolis į So
vietų S-gos komunistų partijos

gaitė, tai čia yra reiškinys, išduodąs tam tikrą kultū
rą. Žinome, kad klasikinėje Graikijoje šis namų mo
kytojas turėdavo nemažą autoritetą. Taip, matyt, bū
ta Temistoklio šeimoje, nes jis persų karo metu tam 
tikriems žvalgybiniams uždaviniams priešo stovyklo
je atlikti paėmė savo namų mokytoją Sicinų.®

Šalia to, reikia prisiminti, kad pats mergaitės 
mokymas viešoje mokykloje yra būdingas graikiškos 
kultūros padarinys. Šioje pasakoje oficiali Paulinos 
mokytoja yra moteris, tačiau žinome, kad klasikinėje 
Graikijoje daugiau vyrai ėjo “paidonomos” pareigas. 
Ziebert turi žinių, kad pvz. Magnezijoje mergaičių 
mokyklai vadovavo ne “paidomos”, bet “gunaikomos”.

Faktas, kad karaliaus duktė buvo siunčiama vie- 
šon mokyklon yra būdinga graikiškos pedagogikos 
apraiška.

2. Perdėta pasakos motyvacija

Būdinga, kad šis pasakos variantas stengiasi su
rasti pateisinimą visiems keistiems šv. Pranciškaus 
veiksmams. Jeigu graikiškame variante mes matėme 
tik nežmonišką mokytojo elgesį ir daugumoje atvejų 
neradome jam pateisinimo, tai čia pateisinimų yra 
apstu. Tačiau pateisinimai čia yra pateikiami ne iš 
vidaus ,ne iš pačių veikėjų situacijos, bet iš šalies, 
kaip bendro pobūdžio principai.

5. Herodotus, 8 knyga 75.

JBus daugiau



—’_____ DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. gegužės mėn. 17 d.

TRUMPŲJŲ radijo bangų paskirtis
CLASSIFIED G U!DE

Paprastieji senesni radijo im-
ivVo1n£riima banSas nuo 2000 
j/, ® metrų, šiomis bangomis

mba beveik visos radijo stotys. 
y’Kiais imtuvais girdėti, kas 
aedasi ilgesnėj už 2000 ir trum
pesnėje kaip 200 metrų bangų
pusėje negalima.

Šiais laikais visos radijo ga
minimo firmos tokius radijo im 
uvus gamina, kuriais galima 

priimti tarp 5—60 metrų ilgio 
bangas.

Skirtumas tarp ilgųjų ir trum 
PUjŲ radijo bangų yra plitimas 
tolume. Tyrinėtojų bandymais 
yra nustatyta, kad trumpųjį ra
dijo banga, pasiųstą signalais, 
gali net keletą kartų apeiti že
mės ritulį. Todėl radijo mėgė
jai, su visai silpnais, vos 10-20 
vatų galingumo radijo siųstu
vais nesunkiai pasiekia visus 
kontinento kraštus.

Toks geresnis trumpųjų ban
gų plitimas aiškinamas tuo, kad 
ilgosios bangos plinta žemės pa 
viršiumi ir čia jos lengvai, esant 
nelygiam žemės paviršiui žūsta 
(absorbuojasi). Tačiau trumpes
nės radijo bangos per anteną iš
spinduliuoja aukštyn, kur atsi- 
mušusios į tonizuojantį atmos
feros sluoksnį (lyg šviesos spin 
dūliai į veidrodį), vėl grįžta že-

Denise Hedy Lee, 20 m., tuokiasi 
su beisbolo žaidėju Colron, 20 m. 
Berkeley, Calif. Ji yra Californijos 
universiteto studentė, savu laiku 
garsios aktorės Hedy Lamarr duk
tė.

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 62H S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.

mėn. Šia savo ypatybe trumpo
sios bangos ir turi geresnes pli
timo sąlygas.

Be to, trumpųjų radijo bangų 
plitimui turi įtakos ir laiškas. Ži 
novai sako, kad yra patirta, kad 
trumpomis radijo bangomis nak 
ties metu galima pasiekti toli
mesnes vietas, kaip dieną. Aiš
kinama, kad naktį tonizuotasis 
atmosferos sluoksnis yra aukš
čiau ir atsimušančios į jį radijo 
bangos įgauna didesnį lūžimo 
kampą ir tuo padidėja jų sieki
mo tolis. M.

VYSKUPAS EINA KUNIGO 
PAREIGAS

Vyskupas Karei Otsenacek, 
Čekoslovakijos komunistų kalin
tas 1957—63 m., nors neleidžia
mas administruoti Hradec vys
kupiją, vienok gavo iš komunis
tų laikiną leidimą eiti paprasto 
parapijos kunigo pareigas Trmi- 
ce kaimelyje.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiii

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.10

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS 
4545 W 63rd Street 

Chicago 29. III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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AUKŠTYN ŠIRDIS

KUN. J. PRUNSKIO parengtas 
pavyzdžių ir gražiųjų minčių

RINKINYS
Čia galima susipažinti su daugy

be asmenų ir pasigėrėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putnam, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus Biųskite:
“Draugas”, 4545 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 60629 
Platintojams duodame nuolaidas 
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CONTRACTORS HELP VVANTED MISCELLANEOUS

i STANKUS =■ ■
: CONSTRUCTION C0. = ■ ■ ■ ■
■ Atlieka planavimo lr statybos ■
■ darbus, gydytojų ofisų, gyvena- ;
■ mųjų ir prekybos pastatų. Jū- ■
■ sų pasirinkimui turime virš 300 ■
■ įvairių standartinių projektų. ■1 ■ ■■ ■

Ofiso ir namų telefonas
: PRospeet 8-2013 :■ ■

7105 S. Artesian Avė. :■ ■
i Chicago, Illinois 60629

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit Ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEĘT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago », III.
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A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me tš lauko. Taisome mūrą - "tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas* garantuotas. ų

Lfl 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kmiuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

iiHiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiHniii

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!I

J 2501 VVest 69th Street J HE 4-7482 436-5151

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Hgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Hi.

Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
10%, 20%, 80% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208^ West 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4330
iiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PASINAUDOKITE
DRAUGO' SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500

PERMANENT POSITIONS 
now availabie for

REGISTERED
NURSES

We are a fully eąuipped modern 
hospital. Rotating shifts. 2 week 
vacation annually. 7 paid holidays. 
$490 per month. Free room and 
board and a raiše after 6 months.

Why not write, wire or phone 
844 - 3555 and permit us to in- 
troduce our program to you.

BISHOP R0WE HOSPITAL 
Wrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. Henson, Adm.

Reikalingas jaunas vyras iš high 
sehool lengvam fabriko darbui.
U.S. BLUEPRINT PAPER CO.

322 W. Washington St.
2nd Floor

Reg. Nurses & L.P.N.
Immediate Openings with and excel- 

lent future.
We are seeking, capable dedieated 

Nurses. Full/Part Time. Our new 
administration and 100 Bed expan- 
sion plans make this an unusual op
portunity if you are above average 
and looking for association that 
extends excellent salary and advance- 
ment, that will commensurate with 
ability. This is your positioų. Good 
\vorking conditlons, top beneflt pro
gram.

Why not write, wire or apply 
Dir. of Nursing, stov.

MARTHA WASHINGTON HOSPITAL 
Irving Park Rd., at Western Avė.,.
Please do n,ot apply if you are 

looking for an ordinary job.

COUPLE
Husband to care for yacht club, 

year round. Good salary. Wife mušt 
be good cook, maintain kitehen 
(keep profits from kitehen). Apart- 
ment furnlshed on grounds. Perma- 
nent position for reliahle couple. 
Phone for appointincnt. RE 1-3577.

MISCEI-LANEOUS
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND RANDLES 
30 and 50 gal. Fi«ee Delivery 

5757 S. Hateted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113
niiimiiinmiiniinnmniiinniiiiiiniiimi
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 
P. RUDENAS

4448 So. YVestera Avenue 
Telef. — 847-4829 

čia pat galite gauti Briedžio dažų.
iiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiHnuiimiiiiiiiiiiiiiiii
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
lr kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago Bl. 60632 Tel. YA 7-5980
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1IIIIIIIIIIIIIIII

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

llllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllillllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
IIIIIIHIIHIIIIIIHHIIIIIIIHHIIIIIIIIIHHUIIIII

LEO’IliN^IFsERvicE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų remontas
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospeet 8-9533

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas semadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
Lithuanian Catholic Hour WEDO. 

McKeesport, Pa.

iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VV. 63 St., Chicago, UI. 60629
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RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.
IIUUUillllllllllllllllllllllHI|i|!IIIIIIIIIIIUII

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokiu/ rūbus vyrams ir moterims 
parūpina geriausiose

"Simpson Clothcs" siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, III., 60629 
tel. 925-5179 Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ii--sekmad. už
daryta.

Perskaitę “Draugą', duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

IMMEDIATE OPENING
MACHINE TOOL OPERATORS

Exper. on Lathe or Milling Machine reąuired, also read blue prints.

INSPECTORS
Capable of interpreting drawings, measure parts which have been 
machined to a close tolerance using Comparitors, Micrometers, 
Height and depth gauges, etc.

Apply im person, Ask for Mrs. Phillips.
CHICAGO RAWHIDE MFG. COMPAHY 

2720 H. Greenview Avė.
“An eąual opportunity employer”.

FOU N DRY
IMMEDIATE OPENINGS

for the following fully ąualified men. 2nd shift — 3 to 11 P.M.
MOLD CLOSERS — BENCH MOLDERS 
FLOOR MOLDERS * PORTABLE GRINDER 
ARC MELTING FURNACE 2ND HELPER 
SAND MIXERS — MAINTENANCE ELECTRICIAN

Steady work • Top Salary • Ampie free employee parking.

THE FAHRALLOY COMPANY
1501h and Lexingfon Harvey, Illinois

Apply Office — 8:30 A.M. to 5 P.M.

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

Planuokit pakeitimų tarp naujų na
mų gerų 6 kamb. med., cent. šildy
mas. tinka sumaniam žmogui. 
$12,850.
Didelis momentas beveik naujas 5 % 

kamb. mūr., ant kampo $23,600.
Pažiūrėkit 6 kamb. mūr., arti mū

sų ofiso tuojau galite nupirkti už 
$18,500.

Kaip lengva gyventi, liuksui 3 
mieg. mūras, arti Marą. pk., alr-eon- 
dition, kilimai, mūr. garaž., platus 
sklypas. $26,600.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534

61 lr Sawyer. apyl. 6 kamb. “oc- 
tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės.

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū 
ras. Netoli mūsų ištaigos. Tik 
$17.900.

Marąuette pke 8 kamb. med. Gazo
šiluma, pilnas rūsys, garažas. $14,001 
arba geriausias pasiūlymasi.

,59 g-vė { vakarus nuo Kedzie. 7 
metų, graži krautuvės patalpa tin
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap
saugotas nuo potvynio. Tik 18,$000.

Marąuette pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamos}. Tik $27,500.

6x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apsilturena. Tik $37,500.

Beverly Hills apyl. 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai įmonuoti visi virtuvės Įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0321

2x4 lr 1x3 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

1% aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

2x5 
butas

ir 3 kamb. 
šildymas ga-

mūras 3 mieg. 
rūsy. Naujas C.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Mūr. 1% a., 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogė. 59 ir 
Sawyer apyl.

Mūr. 13 butų, 7 po 6 kąmb. ir 6 
po 5 kamb. $13,000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos.

18 vienetų mūr., 12 po 3 kamb. 
ir 6 po 1 kamb. $18,000 pajamų. 
Kaina i 5 metų pajamos.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTAR1JATAS, 
CAR LICENSES. INCOME TAX.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

Turime raktą bevelk nauj. kampln., 
5% kamb. mūr., garaž. $18,800.

Didelis paloeiu.s, 2 aukšt. gra. 
žus ir tvirtos 12 kamb.., 3 vonios, 
2 auto mūr. garaž. 75 p. sklypas, da
lis gražių baldų. $27,800.

Greita galimybė 2 būt. mur.. 5 ir 4 
kamb. mūr., garaž. 4 7 metų, kaip 
naujas viduj, -27,700.

4 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,900.

Gražus 2 aukštų mūr. 41 ir Roek-
well apyl. 2 po 4 ir 3 kamb. 2 auto 
garažas. Tik $23,500.

Gage pke. 2 po 5 kamb. Geltonų 
plytų, šviesus, labai švarus namas. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. Nau
ji plasteriai. $29,000 arba pasiūlymas.

10 butų Marąuet© p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90,000 arba pasiūlymas.

Taverna ir 4 kamb. butas Mar
ąuette pke. Labai geram stovy. Su 
Vidais įrengimais. $24,500.

'12 butų, t metų modernus aparta- 
mentinis Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $155,000.

Naujas — 2 po 5% kamb. Mar- 
ąuete pke. 2 atskiri gazo šild. Įmon
tuoti pečiai. $46,000.

Dabai geroj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai- 
na 7 kart metinhj pajamų.

25 p. biznio sklypas. 59 ir Califor
nia apyl. Tik $4,200.

zu, alum. langai, garažas. Arti visų 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000.

ty, aukšto 9 m. mūras, 60 bl. } 
vak., arti Archer. 47. p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

2x4 mūras, viskas atnaujinta-mo- 
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti dėl mirties šeimoj. Pama
tykite.

Mūr. lLž a., 5% ir 4 kamb., 10 
metų. gražus, erdvus. 46 ir Kilpat- 
rick ajSS'l.

Likerių ir maisto krautuvė su mūr. 
namu ir tuščiu sklypu. Brighton 
p-ke.

Mūr. 3 butai, 5-—4-—3 k. Gazo pe
čiais šildymas, 46 ir Fairfield.

Med. 2 po 4 k. su sklypu ir pasto
ge. Gazo pečiais šildymas. $13,900.

4 butų med. tik $17,900.
Medinis 6 kamb., rfisfys. $12,900. 
Mūr. 2x6. Garažai. $27,900.
Mūr. 6 kamb. Naujas šild. $17,900, 
Mūr. 10 luitų- Skubiai už $75,000..

Visi namai Marąuette Parke

KAIRYS REAL ESTATE
2501 VV. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4348

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI* 

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. VVAlbrook 5-6013

72 ir Rockvvell — 5% kamb. mū
ras. 2 vonios, įrengtas rūsys*. $17,600.

61 ir Fairfield. Mūr. 3 būtų. 6—4 
—3 kamb. Geram stovy. Būtinai rei
kia pamatyti.

Mūr., 10 butų ir 2 krautuvės. Ma
žas įmokėjimas, pigus. $47,000.

VAINA REALTY
2517 W, 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudę Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-223S

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. kambarys tvarkingam 
vyrui, prie mažos šeimos. Tele
fonuokite —

VVAlbrook 5-5903

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

REMKITE “DRAUGĄ”



LIETUVA TURI PAVILJONO TEISES

pasaulinėje parodoje
ini^OnU pranešti> kad JAV LB 

/-'a yva sudarytasis lietuvių ko-
tin Ptao8 ,pasaulinė> parodoje reikš- 

. padedant gausiems aukoto- 
ne^S’o-7korių d6ka buvo sutelkta
TITViu’0^^01-’ sgktn>n&os LIE- 

DIENOS suorganizavimu 
praeitais metais aukštai iškėlė lie- 
uvių vardą amerikiečių akyse ir 

pe nė neįkainuojamos propagandos 
pavergtajai Lietuvai. Laimėjęs Pa
saulinės parodos vadovybės sim
patijas, komitetas gavo teisę šalia 
lietuviškojo stiliaus kryžiaus, ku
ris ypatingai patraukia visų pa
rodos lankytojų dėmesį, laikyti 
nuolat pakeltą tautinę vėliavą iki 
parodos pabaigos. Mūsų trispalvė 
pirmą kartą čia suplevėsavo 1965 
m. balandžio 21 d., oficialiai ją 
pakeliant nepriklausomos Lietuvos 
reprezentantui gen. kons. Vytau
tui Stašinskui.

Visą parodos metą iškeltas vė
liavas laikyti turi teisę tos tau
tos bei valstybės, kurios parodoje 
turi savo paviljonus. Lietuva į jų 
tarpą įskaityta todėl, kad praei
tais metais lietuviai pastatė visų 
dėmesį traukiantį tautinio stiliaus 
kryžių ir lietuvių dienoje savo 
programa ir dalyvių skaičiumi bu
vo pripažinti pirmaujantieji kitų 
tautybių tarpe. Dabar šis mūsų 
kryžius, angliškai vadinamas 
“Lithuanian Wayside Shrine”, yra 
įtrauktas į parodos katalogus ir 
net į parodos planą kitų tautų 
paviljonų eilėje.

Ir šiais metais lietuviams buvo 
siūloma ruošti tokio pat masto 
lietuvių dieną, kaip kad buvo su
ruošta praeitais metaiB. Tokio pla
taus užsimojimo atsisakyta dėl 
trumpo laiko, o taip pat nebesi
tikėta sutelkti ir tokios kaip pra
eitais metais pinigų sumos. Siais 
metais persitvarkęs komiteto sąs
tatas reikšis kiek mažesniu mastu 
kartu su latviais ir estais 1965 m. 
rugsėjo 5 d., kada bus Pabaltijo 
tautų diena.

Mūsų prestižas reikalauja, kad 
ir šioj bendroj Pabaltijo dienoj 
lietuviai pasirodytų pranašesni. 
Tad vėl reikia visos lietuviškos vi
suomenės paramos. Kuo skubiau
siai laukiama aukų, ypač iš tų 
tautiečių, kurie prie praeitų metų 
Komiteto darbų savo parama ne
buvo prisidėję.

Komiteto biudžetas šiems me
tams numatomas gana kuklus, tik 
apie 7,000 dol. Mat, reikšimės tik 
New Yorko bei kaimyninių valsti
jų aplinkoje esančiomis lietuvių 
meninėmis pajėgomis.

Be aukščiau minėto Pabaltijo

tautų dienoj pasireiškimo rugsėjo 
5 d., dar turėsime, prisimenant 
kenčiančią Lietuvą 1965 m. birže
lio 13 d. iškilmingas pamaldas Va
tikano koplyčioje, iškilmes prie 
savojo kryžiaus ir vėliavas ir me
ninį pasirodymą New Yorko vals
tijos paviljone.

Šia proga dar norime priminti, 
kad baigiama ruošti ir 1964 m. 
Lietuvių dienos filmas.

Prie to viso, kas čia jau buvo 
suminėta, pridedant kryžiaus at
naujinimą, jo tolimesnę priežiūrą, 
aikštelės apsodinimą gėlėmis, 
elektros apšvietimo įrengimus ir 
reikalingą propagandą amerikiečių 
spaudoje, akivaizdžiai matyti, jog 
reikės dar gausokai lėšų. Nepasi
gailėkime kelių dolerių mūsų ken
čiančios tevvynės reikalui. Aukas 
prašome siųsti komiteto iždinin
kui šiuo adresu; Antanas šetikas, 
84-11 lOlst Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. čekius ir money order 
rašyti Lithuanian Committee for 
the World’s Fair.

Įsidėmėkime; Nėra pasaulyje 
lietuvio laisvo nuo pareigos paverg
tai Lietuvai!!!

Vytautas Stašinskas, Lietuvos 
gen. konsulas, Komiteto garbės 
pirm., Prel. Jonas Balkūnas* Ko
miteto garbės pirm., fin. sekcijos 
globėjas, Prof. Jokūbas Stukas, 
Komiteto garbės pirm., buvęs ko
miteto pirm., Aleksandras Vakse- 
lis, komiteto pirm., Domas Peni
kas, fin. sekc. pirm.

KOMUNISTAI UŽPYKO ANT 
DEKVINSKIO

Atstovų Rūmų narys Edward 
Denvinski įkyrėjo komunistams 
įvykusiame Dubline, Airijoje, 
Tarpparlamentarinės unijos su
sirinkime. Kalbėdamas apie ry
tinės Europos kraštus, jis juos 
pavadino “Rusijos satelitais”. 
Komunistų bloko kalbėtojas pro 
testavo, nes tuo žodžiu Denvin
ski užgavęs “laisvas ir demok
ratiškas” Bulgarijos, Rumuni
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Lenkijos šalis. Denvinski ta
da pavadino tuos kraštus mario 
netėmis. Tas irgi iššaukė prote
stą. Denvinski baigė savo kalbą 
akcentuodamas “satelitinius” 
kraštus.

straipsnių, kurie padės 
pasinaudoti telefonu.

Būtų malonu, jei mes galėtumėm duoti jums numeri tik 
vieno asmens, kuriam jūs galėtumėt pasikambinti, 

norėdami sužinoti bet ką., kas turi ryšį su telefonu. 
Bet, kad galėtumėm jums tinkamiausiai patarnauti 

atsakydami daugeli skirtingų klausymų bei 
pageidavimų, jūrių patarnavimui mes turime 

kelis asmenis.
Betgi yra vienas asmuo, kuris gali patenkinti daugumą 

jūsų pageidavimų. Ji yra:

Atstovė jūsų reikalams
JI yra ta, kuriai turite skambinti dėl naujo telefono 

įvedimo; jūsų telefono pakeitimo; inforniacijij apie 
telefono priemoneri tr kainas; pakeitimus ar 

papildymus jūsų telefono sąraSuose: klausymais apie 
telefono sąskaitas. Kreipkitės j atstovę jūftų reikalams 

bet kokiais telefoną liečiančiais klausymais.
Jei jūsų atvejis yra kuo norri nepaprastas, dažniausiai 

atstovė jūsų reikalams gali jį sutvarkyti.
Jei reikia, ji galt kreiptis į supervizorių. Ir jei 

jūs norėtumėt pakalbėti su kuo nors “aukščiau”, 
dupervizorius, ar vedėjas, kuris yra viršininkas įstaigos, 

tvarkančios jūsų sąskaitą, yra pasiruošę Jums padėti.
Jei norite pakalbėti su atstove jūsų reikalams, skambinkite į vietinę telefonų 

įstaigą. Jos numeriai yra telefonų knygos priešakyje.
Dar yra keletas pagrindiniu žmonių specialiems reikalams).

Pataisymų skyrius
Jei jūsų telefonas blogai veikia, skambinkite į pataisymų skyrių. Sukite 

fili Chicagoje; kitur — susiraskite numerį priešakiniuose jūsų 
telefonų knygos puslapiuose, arba pasiklauskite telefonistės (sukite O).

Turėdami naujuri patarnavimo punktus atskiruose rajonuose, mes 
esame pajėgūs padėti jums bet kuriuo laiku — dieną ar naktį.

Ir tai be ekstra mokesčio. 

Informacijų centras
Jei jūs negalite susirasti numerio savo telefonų knygoje, informacijos 

telefonidtė su malonumu jums padės. Chicagoje jai 
prisiskambinsite numeriu 411. Kitur — rasite telefoną priekiniuose 

telefonų knygos puslapiuose. Jei nori iššaukti numerį pačioje 
tolimiausioje vietoje, (jei jūs turite tiesioginio dkambinimo sistemą) 

sukite užmiestinėri zonos numerį plūs 555-1212 — nemokamai. Kitu 
atveju kreipkitės j "užmiesčio” telefonistę — Chicagoje Mukite — 211.

Telefonistė
Jei jūsų pageidavimai neturi nieko bendro su telefonų kompanija — 

prisiminkite, kad tuoj galite iššaukti telefonistę. Sukite "nulį”, kai 
skambindami bet kur, norite pagalbos.

Illinois BellTelephone
P«t «f Al (Utwowide Bell System

Meksikoj prokomunistinis jaunimas degina Amerikos vėliavą, protes
tuodamas, kam Amerika gina laisvąjį pasaulį nuo žiaurios komunistinės 
vergijos.

ŠELEPINAS - KLUSNUS PARTIJOS 
ĮRANKIS

(Atkelta iš 3 psl.).
nės linijos sekėjas. Išstudijavęs 
marksizmo - leninizmo mokslą, 
jis dar komjaunimui vadovavi
mo metais kovojo prieš “nihi
lizmo” reiškinius. Vykdydamas 
Chruščiovo planus, sekdamas 
šio sumanymus, šelepinas nieko 
nedelsdamas siuntė jaunimą į 
Chruščiovo pamėgtąsias plėšinių 
žemes Kazachstane ir Sibire. 
Dėl to jis 1957 m. buvo apdova
notas ir Lenino ordinu. Jis pa
sižymėjo ir antireliginėje veik
loje.

Šelepinas ir santykiai su 
Vakarais

Šelepino santykius su Vaka
rais, aišku, vėl žymi jo ištikimo
ji partinė linija. Šelepinas įtei
kė “Raudonosios vėliavos” ordi

ną B. N. Stašinskui — šio gi 
“nuopelnas” buvo 1957 m. Miun
chene nužudyti ukrainiečių na
cionalistą dr. L. Rebet ir 1959 
m. tame pačiame Miunchene — 
ukrainiečių vadą Steponą Ban- 
derą. Abu nužudyti KGB pa
vedimu. Šelepinas buvo pasira
šęs ir 12,000 žodžių kaltinimą 
prieš 1960 m. virš Sverdlovsko 
numuštą JAV lakūną Gary Po- 
wers. Šelepinas Vakarais nepa
sitiki ir tai suprantama — bu
vęs saugumo viršininkas negali 
pasitikėti užsieniečiais ir vienas 
jo uždavinių buvo, pagal “Prav-

MŪSŲ KOLONIJOSE
WoFCeSter Mass. rodyti savo pasiryžimą kovoti

_ * . . , už Lietuvos išlaisvinimą.Rengiama protesto eisena
Paminėti žiaurios Lietuvos o- 

kupacijos dvidešimt penkerių 
metų sukaktį birželio 13 d. abi 
Worcesterio lietuvių parapijos 
ir visos organizacijos rengia di
delę protesto eiseną (paradą).

Eisena prasidės 2 vai. iš Lie
tuvių Piliečių klubo, ji žygiuos 
prie miesto rotušės (City Hali), 
ten bus pakelta lietuvių vėliava 
ir kalbos. Kalbės miesto meras, 
miesto reikalų vedėjas (mana- 
ger) McGrath, kongr. Herold 
Donahue ir Massachusetto šen. 
Vite Pigaga. Bus priimtos pro
testo rezoliucijos. Po to visa 
eisena vyks į šv. Pauliaus ka
tedrą šventai valandai.

Protesto eiseną organizuoja ir 
jai vadovauja lietuvių organiza
cijų taryba, padedama įvairių 
komisijų. Garbės komitetą su
daro prel. K. Vasys, kun. J. Ba- 
kanas, miesto meras, reikalų 
vedėjas McGrath, kongr. H. Do
nahue ir V. Pigaga.

Eisenoje dalyvauti pakviestos 
abi parapijos, visos lietuvių or
ganizacijos, veteranų būgnų or
kestras, Putnamo seselių bend
rabučio auklėtinės ir Kennebunk 
porto tėvų pranciškonų gimna
zija.

Per dvidešimt penkerius me
tus Lietuvos okupantai, Mask
vos diktatoriai, žiauriausiu bū
du persekiojo mūsų brolius, kan 
kino ir žudė kalėjimuose, trė
mė į Sibirą, nuskurdino ekono
miškai, išnaudojo iki aukščiau
sio laipsnio, visą kraštą pavertė 
ištisu kalėjimu, nedavė nei žo
džio nei rašto laisvo, viskas per 
tempta pagal komunistinę ideo
logiją. Lietuvoje gyveną paverg 
ti broliai negali protestuoti. Tad 
laisvėje gyvenančių visų lietu
vių pareiga pakelti protestą 
prieš Lietuvai daromą didžiausią 
skriaudą. Tą dieną visi Worces- 
terio lietuviai, jauni ir seni, pri
valo dalyvauti eisenoje ir pa-

dą”, kovoti prieš šnipus bei ki
tus valstybės priešus.

šelepino nepasitikėjimas ga
lima aiškinti jo baime nepažeis
ti partinės linijos, nes tuo būdu 
jis pakenktų “didiesiems mark
sizmo - leninizmo” idealams. 
Apie šelepiną, kuris dar gali 
suvaidinti didelį vaidmenį Krem
liuje, sakoma, kad jis esąs šva
rios sąžinės, tačiau jo tikroji 
sąžinė esanti partija.
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Mūsų mielę prietelhj
KAZIMIERĄ KUPREIŠĮ su šeima,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuo 
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

J. Ilčiukas, P. E. Rimkai 
J. Karvelis ir J. Macas

PARĖMĖ MISIJAS
Australijos katalikai pernai pa
aukojo rekordinę $965,000 su
mą Užsienio misijoms paremti.

AMBASADORIAUS BROLIS 
KUNIGAS

Pirmutinio Nigerijos Vakarų 
Vokietijai ambasadoriaus brolis 
John Jijako gavo kunigo šven
timus Bonnoje. Jį įšventino 
apaštališkas nuncijus Vokieti
jai, arkivyskupas Corrado Ba- 
file.

2,000 MARUOS PAVEIKSLŲ 
PARODA

TĖVAS IR SŪNUS gjB
MARŲUETTE FUNERAL HOME pK jj^LESy

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lenkijos pranciškonų centre 
Poznanėje šiuo laiku vyksta 
Švenčiausiosios Marijos paveiks
lų paroda. Čia išstatyta virš 
2,000 įvairių Mariją vaizduojan
čių meno paveikslų, kurie sukė
lė nepaprastą susidomėjimą ir 
sutraukė gausybę lankytojų iš 
visos Lenkijos.

PAMALDOS UŽ NACIŲ 
KANKINIUS

Paryžiaus Notre Dame kated
roje įvyko gedulingos pamal
dos už visus kankinius ir žu
vusius prancūzus nacių koncent
racijos stovyklose. Pamaldose 
dalyvavo Paryžiaus kardinolas 
Mauricijus Feltin, Prancūzijos 
prezidentas generolas de Gaul
le, visų tautų diplomatiniai at
stovai ir gausūs religinio, poli
tinio, civilinio ir karinio gyve
nimo veikėjai.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

Motinų pagerbimas
Gegužės 9 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje Lietuvių bend
ruomenės vietos apylinkės ini
ciatyva surengtas motinų pager 
bimas. Programai vadovavo Pr. 
Račiukaitis.

Pradžioje valdybos pirm. Pr. 
Stanelis trumpu, karštu žodžiu 
paskatino visus lietuvius daly
vauti rengiamoje protesto eise
noje birželio 13 d. Maldą atkal
bėjo kun. M. Urbonavičius, MIC. 
Pr. Račiukaitis paminėjo, kad 
parengimo tikslas yra pagerbti 
visas motinas, bet praktiškai 
tai neįmanoma, todėl rengėjai 
yra numatę pagerbti vieną se
niausią, vieną jauniausią ir vie
ną turinčią gausią šeimą. Jų 
asmenyje pagerbiamos visos mo 
tinos. Buvo pakviestos prie sta
lo Kirminienė, Pranckevičienė ir
E. Pauliukonienė. Joms priseg
tos gėlės.

Paskaitą skaitė Ona Vatkie- 
nė. Prelegentė jautriai ir poe
tiškomis mintimis vispusiškai a- 
pibūdino apskritai motinos svar 
bų vaidmenį šeimoje ir lietuvės 
motinos vargus okupacijų lai
kais, ypač sujaudino klausyto
jus, priminimas partizano mo
tinos išgyvenimų, matant savo 
sūnų išniekintą miesto aikštėje.

Meninei programai vadovavo 
Aldona Pauliukonytė. Pianinu 
skambino A. Dabrilaitė, O. Vait
kutė ir E. Pauliukonytė. Jau
nieji ateitininkai ir skautai pa
deklamavo. Lituanistinės mokyk 
los mokiniai, vedami muz. V. 
Burdulio, energingai padainavo 
keturias dainas. Skautų šokė
jų grupė, kuriai vadovauja S. 
Staškaitė, pašoko lenciūgėlį ir 
kepurinį. Minėjimas baigtas gies 
me “Marija, Marija”... Pr.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

C. F H GAS

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West OSrd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
TU. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

Tel.' YArds 7-19U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ TeL YArds 7-1138 — 1130

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. SOth AVĖ CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Platinkite “Draugę”
Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.

< A



DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. gegužės mėn. 17 d. CHICAGOS ŽINIOS

X Prel. dr. L. Tulaba, šv. Ka 
zimiero kolegijos rektorius, an
tradienį, gegužės 18 d., lėktu
vu iš Romos atskrenda į Chica
gą dalyvauti Kunigų vienybės 
seime bei vysk. V. Brizgio vys
kupystės 25-rių metų jubilie
juje.

X Norintieji dalyvauti vysk. 
P. Brazio sutikime, kuris bus 
gegužės 26 d. Jaunimo centre, 
bilietus gali įsigyti Draugo ad
ministracijoje arba pas tėvą J. 
Kubilių Jaunimo centre.

X Lietuvos nepriklausomybės 
laikų buvusius Lietuvos geležin
kelių visų žinybų tarnautojus 
kveičiame atvykti į susirinkimą, 
gegužės 22 d. 6 v. v. Chicagoje, 
3133 S. Halsted St., Lietuvių 
auditorijoje, antrame aukšte, 
mažojoje salėje. Norima su bu
vusiais bendradarbiais susitikti, 
pabendrauti, pasikalbėti apie 
praeitį, dabartį ir klubo steigi
mo reikalą. Kviečiami gausiai 
dalyvauti.

X Chicagos ateitininkai krei
pėsi į visuomenę, prašydami au
kų, paremti bažnyčias Lietuvoj. 
Pirmieji su aukomis atsiliepė: 
šmulkštienė 10 dol., Liulevičie- 
nė 10 dol. Aukas prašome siųsti 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių iždininkui: Jonas Prunskis, 
2440 W. 62 !St., Chicago, III., 
60629.

X Lietuvos Vyčių mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužės 18 
d. Vyčių salėj, 2451 W. 47 St. 
Šis susirinkimas paskutinis prieš 
banketą, todėl prašome visus 
narius susirinkti. Visus, kurie 
turite paėmę banketo bilietus, 
prašome tą vakarą grąžinti, nes 
komisija turi galutinai žinoti 
rezultatus.

X Juozas Juška, kuris nese
niai nusipirko didelius namus 
Marąuette Parke, 2425 W. 69 
St., ir juos moderniškai atre
montavęs, susilaukė savo tautie 
čių gražaus įvertinimo, įrengda 
mas didelę gėrimų parduotuvę, 
kartu su savo žmona Magdale
na žuvusiųjų už laisvę pagerbi
mo koncerto išlaidoms įteikė 
200 dol. J. Juška praeitą sezo
ną, kai buvo pradėta repetuoti 
Verdi “Reąuiem”, buvo įstojęs 
j Operos chorą, tačiau dėl per
sikraustymo ir dėl pasikeitusių 
darbo sąlygų nebegalėjo toliau 
pasilikti ir ištesėti iki šių metų 
birželio 13 d.

X Jonė Bobinienė, LB Chica
gos apygardos narė lėšų telki
mo reikalams, moksleinių pava
sario šventės metu rūpinsis, 
kad visi jaunieji būtų pavaišin
ti ledais. Šventė įvyks gegužės 
23 d. Bučo sodyboje, Willow 
Springs, III. (pr.)

X Kurortai-sanatorijos SSSR. 
Artėjančiam kurortų sezonui 
Vyriausioji Kurortų ir Sanato
rijų Valdyba Sovietų Są-goj žy
miai sumažino kainas pasinau
dojimui kurortais-sanatorijomis 
ir poilsio namais SSSR.

Už vieną parą, praleistą sa- 
natorijose-kurortuose su gydy
mu reikia mokėti nuo 3 iki 7 
amerikoniškų dolerių. Iki 180 
kurortų, sanatorijų ir gydymo 
vietų suregistruota kurortinin- 
kams, turintiems kelialapius. 
Laukiama daugelio pacientų, 
kuriems užsakys vietas Ameri
koje gyveną giminės, (sk.)

X Juozas Karasiejus iš To
ronto, užsiregistravo į lietuvių 
tautinių šokių grupių vadovų- 
mokytojų kursus. Kursai prasi
dės š. m. birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje ir tęsis dvi sa
vaites. Pagal Karasiejaus prane
šimą, iš Kanados kursuose da
lyvaus penki asmenys.

Norintieji kursus lankyti, pra 
šomi registruotis JAV LB cent
ro valdybos sekr. adresu: Kos
tas Januška, 2646 W. 71st St., 
Chicago, IU. 60629,

Chicagoje 
ir apylinkėse

SENELIAI DĖKOJO Už 
DOVANAS

Gegužės 12 d. Chicagos Mote
rų klubo atstovės Helen Kai, No 
ra Gugienė, Dana Ott, Giedrai
tienė, Oksienė, Brazienė, Lapin
skienė, Vakselis, Kacius, Ališau- ' 
skienė atvyko į senelių prieglau
dą Oak Forest. Atstovėms va- i 
dovavo Lapinskienė. Jos atvežė 
lietuviškos duonos, sūrių, dešrų, 
kepsnių ir kt. skanėsių. Šioj prie 
glaudo j yra apie 70 lietuvių se
nelių, bet galėjo į salę atvykti 
tik 40 senelių, kiti dėl nepajė
gumo pasiliko gulėti lovose. Sti
presnieji seneliai laukė Moterų 
klubo atstovių dideliame kamba 
ryje, kurį papuošė gėlėmis. Ant 
stalų delegatės sudėjo atvežtas 
gėrybes ir visus senelius ska
niai pavaišino. Seneliai buvo la
bai linksmi, kad juos aplankė 
atstovės su dovanomis. Vaišių 
metu sol. Giedraitienė padaina
vo pora dainelių, už ką seneliai 
solistei nesigailėjo katučių. Vė
liau seneliams buvo parodytas 
lietuviškas filmas. Pažymėtina, 
kad kai kurie seneliai yra virš 
80 m. amžiaus ir yra gana svei
ki. Seneliai skundėsi, kad juos 
mažais kas belanko ir reiškė pa
geidavimą, kad jiems kas nors 
atsiųstų lietuviškų laikraščių, 
žurnalų bei knygų.

Ta pačia proga pasakytina, 
kad ši įstaiga plečiama, naujai 
statomi keletas pastatų. Šiuo me 
tu čia gyvena virš 5,000 gyven
tojų - globojamų senelių, ku
riems med. pagalbą teikia 41 gy 
dytojas, jų tarpe yra dr. J. Po
ška, gail. seserų yra 115, pa- 
gelb. seserų — 200.

Po vaišių ir programos visi se 
neliai delegatėms reiškė padėką 
už jų atsilankymą ir vaišes. 
Šiam moterų klubui priklauso 
padėka už parodytą artimo mei
lę. Patartina, kad ir kitos drau
gijos, bei profesionalai-verslinin 
kai užprenumeruotų seneliams 
lietuviškų laikraščių - knygų. 
Tie seneliai būtų patenkinti ir 
pasimelstų už savo geradarius.

Ten buvęs

A. A. ANTANAS JANCHUS

Neseniai palaidotas A. Jan
chus. Šv. mišias už velionio sie
lą atnašavo velionio giminaitis 
kun. Janchus. Kun. Zakaraus
kas pasakė atsisveikinimo pa
mokslą. šv. Kazimiero kapinėse 
kun. Janchus atkalbėjo pasku
tines maldas. Po pamaldų laid. 
direkt. Evans šeimos vardu pa
lydovus užprašė gedulo pietums 
Račiūno svetainėj.

Velionis giliam liūdesy paliko 
žmoną, ir dukras. A. a. Anta
nas Janchus su žmona išaugino 
pavyzdingą šeimą. Dukros iš
mokslintos ir turi atsakingus 
darbus.

(Velionis buvo malonaus būdo, 
priklausė Šv. Vardo draugijai, 
mėgo ir lankė bažnyčią ligi sa
vo ilgos ligos. Gili užuojauta šei 
mai. Marcelė Tiškevičius

J. A. VALSTYBĖSE
— N. Y. Liet. Dantų gyd. d- 

jos valdybą, kurią sudarė J. Vy- 
tuvienė, pirm. L. Baltrušaitienė, 
sekr., ir F. Ignaitienė, ižd., po 
dviejų metų kadencijos geg. 2 
d. įvykusiame metiniame sus- 
me atsistatydino. Šioji valdyba 
pereitų metų lapkr. 27-29 d. N. 
Y. surengė puikiai pasisekusią 
dail. A. Tamošaitienės meno kū 
rinių paroda. Sus-me buvo pri
imtas šios valdybos pasiūlymas 
— dalį gauto šios parodos pel
no paskirti šalpos ir kultūri
niams reikalams: 30 dol. ser
gančiai kolegei Lietuvoje, $30 
Kultūros židiniui, N. Y., 30 dol. 
Skautų stovyklavietei pirkti ir Į 
10 dol. Tautos fondui. Naujon 
valdybon išrinktos N. J. gyve
nančios dantų gydytojos: S. Di
džiulienė, S. Kungienė, P. Le- 
veckienė ir S. Skripkienė. Sus- 
mas, kuriem be gausiai susirin
kusių narių dalyvavo ir viešnia, 
prof. Žilinsko žmona ir prele
gentė dr. S. Žadeikienė, įvyko 
dr. S. Kiaunienės rezidencijoje, 
Šeimininkė vėliau visus labai 
nuoširdžiai pavaišino.

— Lietuvos astovas ir ponia 
J. O. Rajeckai dalyvavo Upper 
Voltos prezidento ir ponios Mau 
rice Yameoga priėmime JAV 
prez. Johnson garbei.

Rajeckai dalyvavo taip pat 
Meksikos, Australijos bei Belgi
jos ambasadorių priėmime ir dr. 
Olov R. T. Janse suruoštuose 
priešpiečiuose prof. Nerman ir 
dr. Horm, atvykusiems iš Šve
dijos, garbei ir Robert Doane 
McMillen suruoštame priėmime 
Pietų Afrikos ambasadoriaus ir 
ponios Taswele garbei.

National Press Club kvietimu 
Rajeckai dalyvavo filmos In 
Harms Way premjeroje.

Valstybės-dep-to kvietimu Lie 
tuvos min. J. Rajeckas dalyva
vo meno ir fotografijų ekspona
tų parodos atidaryme Amerikos 
specialistų programos suruoštoj
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Paterson, N.J., lietuvių salėje gegužės 8 d. pagerbtas lietuvis patrio
tas, veikėjas ir mecenatas Fab. Zaranka, sulaukęs 75 m. Atžymėjimą 
įteikia LB apyl. pirm. A. Rugys, priekyje sėdi Loreta ir Jokūbas 
btukai. Nuotr. Vyt. Maželio

Aukšt. Marijos Mokyklos abiturientės, “Rūtos” ratelio narės: I eilė: Kristina Grabauskaitė, Raminta 
Raslavičiūtė, Rita Baraite, Birutė Balčiauskaitė, Rūta Gustaitytė; II eilė: Birutė Baublytė, Rima Pake- 
lytė, Dalia Valatkaitytė, Kristina Proškutė, Kristina Civinskaitė, Sabina Domėnaite, Rūta Jonynaitė, 
Elena Paalksnytė, Sabina Steikūnaitė, Nijolė Mickevičiūtė, Eugenija Scorochirja; III eilė: Irena Glam- 
baitė, Marija Norušytė, Irena Radzevičiūtė, Dana Getneryte, Irena Mačiulytė, Victorija Grigelaitytė, 
Beatričė Civinskaitė, Birutė. Mackevičiūtė, Virginija Kripkauskaitė, Sigita Šliažaitė, Zinta Pupelytė, Aud
ronė Tamošiūnaitė; IV eilė: Kristina Lauraityte, Aldona Tamošiūnaitė, Regina Abraitytė, Marija Berno
taitė, Teresė Jurkevičiūtė, Olimpija Javaitė, Elena Ivanauskaitė, Dalia Bakaityte, Irena Rušėnaitė, Dana 
Cechavičiūtė, Dalia Barmutė, Aldona Ališauskaitė, Elena Brazdžionytė: V eilė: Audra Jasiūnaitė, Rasa 
Rimaitė, Asta Noreikaitė, Rita Kavoliūte, Jūratė Maciūnaitė, Elena Šiurnaitė, Marija Zymonaitė, Birutė 
Mackoniūtė, Elena Stančikaitė, Dalia Mackoniūtė, Vida Žeimytė.

IS ARTI IR TOLI
parodoj valstybės departamente, tuose. Anksčiau ansamblis yra
ir vėliau priėmime balandžio 15 
dieną.

— The Philadelphia Inąuirer
laikraštis gegužės 9 d. įsidėjo 
straipsnį, kuriame rašoma, kad 
South Jersey lietuviai minės bir 
želio 5 d. Lietuvos pavergimo 
sukaktį, kurio metu reikalaus 
baigti Lietuvos okupaciją. LB 
vietos apyl. pirm. Kazys Gaspa- 
rėnas, kaip rašo laikraštis, ta 
demonstracija norima atkreipti 
amerikiečių akis, kad Lietuva 
ir kitos Pabaltijo tautos yra pa
vergtos komunizmo.

Dalia Liaukonytė, altas, kankli
ninkė, dainuoja Čiurlionio ansamb
lyje 1 m.

KANADOJ
— A. a. Leonas Ąžuolinskas, 

41 m., kaip praneša Toronto 
dienraščiai, mirė gegužės 9 d. 
prie Rodney, Ont., apdegęs sa
vo namuose.

— Inž. A. Puzarauskas, dir- 
bąš J. Tautų organizacijoj, ilge
sniam laikui sugrįžo į Montre- 
alį. Didesnę paskutinių metų da
lį inž. Puzarauskas praleido į- 
vairiuose Centrinės ir Vakarų 
Afrikos kraštuose, aplankė Al
bert Schweizerį ir parsivežė įdo
mių įspūdžių, filmų ir nuotrau
kų.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kaimo katedroj į Velykų 

rezurekcijos pamaldas susirinko 
ypatingai daug žmonių. Kai ku
rie atėjo valandą anksčiau, kad 
tik galėtų patekti į vidų. Didelė 
minia buvo šventoriuje ir gat
vėje. Aukštoji tvora apie kate
drą yra nugriauta; nutiesta ma
žesnė tvorelė ir pro ją, važiuo
jant autobusu ar einant pėsčio
mis, matosi gražus Maironio 
pandteklo reljefas.

— Kultūros įvykių kronika. 
Gegužės 3 d. iš Vilniaus į Bul 
gariją gastrolėms išvyko Vil
niaus universiteto dainų ir šo
kių liaudies ansamblis (iš viso 
110 studentų). Jie laivu iš Ode
sos nuvyko į Varną ir iš jos au
to mašinomis apsilankys Sofi
joje, Plevene ir kituose mies-

keliavęs po Čekoslovakiją, Len
kiją ir Vengriją.

— Vilniuj minėjus Valst. kon
servatorijos dvidešimtmetį, pa
aiškėjo, kad pirmosios laidos 
(1945 m.) pirmąja diplomante 
buvo konservatorijos kamerinio 
ansamblio katedros dėstytoja 
smuikininkė Kornelija Kalinau
skaitė. Šiais metais pirmąją lai
dą ruošia vargonų klasė: pava
sarį gauna diplomą vargonų kla 
sę baigusi vienintelė savo spe
cialybėje stud. Elena Liulevi
čiūtė. Iš viso šiais metais lau
kiama 50 absolventų (per 20 me 
tų išleista 774). (E.)
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Padėkšte
mums

persikraustyti

VYRIAUSYBĖ IŠNUOMOJA 
VIEŠBUTI

Federalinė valdžia neribotam 
laikui išnuomoja 13-kos aukštų, 
390 kambarių Sheridan Plaza 
viešbutį, 4607 N. Sheridan rd. 
Po remonto jis bus naudojamas 
jaunuolių apgyvendinimui ir jų 
švietimui bei lavinimui vyk
dant federalės valdžios ,“Karo 
prieš skurdą” programą. Seni 
ir pastovūs viešbučio gyvento
jai turės išsikraustyti.

LAIMINGAI GRĮŽO IŠ 
UŽSIENIO

Kasmet, sausio mėnesį, svetim 
šaliai ne Amerikos piliečiai turi 
■’egistruotis. Šiomis dienomis iš 
Škotijos grįžo Helen Oden su 
savo dukra į šavo namus, 5123 
Cermak rd., Cicero priemiesty
je. Jos prarasta svetimšalės re
gistracijos kortelė laimingai at
sirado. Be kortelės ji nebūtų 
galėjus grįžti į Ameriką.

ČIUPO
NARKOTIKŲ NAUDOTOJUS

Chicagos policija sučiupo še
šis narkotikų naudotojus užsi
ėmusius vagiliavimu iš miesto 
centro krautuvių. Jie kasdien iš 
krautuvių pavogdavo iki $1,500 
vertės marškinių, švarkų ir 
mėgstinių. Kiekvienas iš areš- 
tuotojų kasdien praleisdavo nuo 
$50 iki $100 už naudojamus nar 
kotikus.

I ITT T W & RADIO (LIETUVIAI) 1 ■ ■ I »V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446
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current dividend on Investment bonus

4*6% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po Jį % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, IUUINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir fieštad. 9 v. r. — 4:JO p. p, 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — S v. v.

Dėka jūsų lojalios paramos mes vėl pra- 
plečiam biznį — persikeliam į naujas, 
didesnes patalpas, 3 durys į pietus nuo 
dabartinių. Kad lengviau būtų persi
kraustyti, mes siūlome jums specialias 
vertybes, kurios niekad nebuvo siūlomos 
šiuo metų laiku.

DVIEJŲ KELNIŲ

Nauji Pavasariniai Kostiumai
Reguliariai $95.00 ............. dabar $72.00
Reguliariai $77.50 ............. dabar $55.00

PALTAI
Reguliariai $75.00 ............. dabar $59.00
Reguliariai $69.00 ............. dabar $52.00

NEPRALEISKITE
specialių, su raudona etikete, vertybių: 
PALTAI, KOSTIUMAI,
SPORTINIAI ŠVARKAI,
SPORTINIAI MARŠKINIAI, NERTINIAI.

Kelnės — kelių stilių: be diržo, su kilpom, 
su elastiniu diržu

Reguliariai $18.00 ............ dabar $12.00
Reguliariai $12.50 ............ dabar $ 9.00

ploniems — $5.80 — $6.50 — $7.95 
nemokami pataisymai

IŠEIGINIAI MARŠKINIAI
Balti, spalvoti, ruožuoti reguliarūs, užsagstomi ir 
“tab” stiliaus. Ilgom rankovėm su sagom ir man- 
kietais.
Reguliariai $5.00 ................. dabar $3.98
Reguliariai $3.95 ................. dabar $2.88

Didelės nuolaidos sportiniams marškiniams.

Visos berniukų aprangos išpardavimas, 
įskaitant stambius.

SE/GAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4630-32 S. Ashland Avė.
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., penktad. 

sekmadienį atidara 10 iki 5

TIKRINA GELEŽINKELIO
KELEIVINIUS VAGONUS

Chicagos miesto pareigūnai ir 
Illinois prekybos komisijos na
riai apžiūrės ir patikrins kiek
vieną stotį ir kiekvieną turimų 
278 keleivinių Illinois Central 
geležinkelio vagonų linijoje nuo 
Randolph iki Richton Park sto
čių. Paskutiniu laiku keleiviai 
yra įteikę daug skundų dėl blo
go patarnavimo. Tikrinimas už
truks keletą savaičių.

ATVEŽA TROPIŠKŲ ŽUVŲ
Daugiau 1,700 tropiškų žuvų 

specialiu tankvežimiu atgabena
mi iš San Francisco į Chicagos 
Shedd akvarijumą. šeši moks
lininkai praleido penkias savai
tes prie Havajų salų gaudyda
mi 80 rūšių žuvų.

APSIPIRKINĖJO BE PINIGŲ
Warner Smith, iš East Chica- 

bos priemiesčio, turėjo Stan
dard Oil kompanijos išduotą ter 
mininės paskolos (kredito) kor
telę. Ja besinaudodamas užsakė 
ir nupirko 65 padangas, penkias 
baterijas, 104 žvakes, šešis re
montuotus motorus, daug galio
nų gazolino ir alyvos ir kitų da
lykų. (Sąskaita siekė 6,300 dol. 
Kompanija traukia jį į teismą 
už neužmokėtą sąskaitą.
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